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RESUMO 

 

 

O objetivo desta tese é analisar como as instâncias narrativas do ponto de vista e do espaço 

concorrem para criar a aura intimista do romance Crônica da casa assassinada (1959), de 

Lúcio Cardoso. Utilizando a teoria de Jean Pouillon, em O tempo no romance (1974), sobre o 

ponto de vista, procuramos compreender os efeitos subjetivos extraídos das perspectivas 

múltiplas do olhar, associadas às escritas íntimas das dez personagens-narradoras do texto. As 

variedades de versões sobre a protagonista da diegese contribui para torná-la indecifrável aos 

nossos olhos, assim como nos levam a desconfiar do que dizem alguns narradores movidos 

por uma desordem de sentimentos. Também constatamos que o espaço a que estão confinadas 

essas personagens-narradoras, por ser isolado e fastidioso, contribui para o adensamento de 

suas angústias e dos conflitos interpessoais que se instalam entre elas. Além disso, esse 

espaço é visto de modo perspectívico, logo expressa a impressão pessoal que cada uma delas 

têm da Chácara dos Meneses. Para fundamentar nossa análise do espaço, usamos, 

essencialmente, os estudos de Osman Lins, em Lima Barreto e o espaço romanesco (1976), 

de Michel Foucault, em “Outros espaços” (2009) e de Gaston Bachelard, em Poéticas do 

Espaço (2008), por avaliarem a relação personagem versus espaço de forma subjetiva. O 

último capítulo oferece um estudo das mesmas instâncias narrativas na adaptação feita do 

romance para o cinema, na produção de Paulo César Saraceni, A casa assassinada (1971). 

Nesse capítulo utilizamos uma abordagem mais sociológica do processo de adaptação, não 

focando exclusivamente nos elementos estéticos do texto. Considerando que a adaptação não 

é só produto, como um processo que vê o filme como representação artística tanto quanto 

sociocultural, apoiamo-nos nos estudos de Linda Hutcheon, em Uma teoria da adaptação 

(2011), para nossas análises. Apesar das amplas possibilidades de modificações que uma 

adaptação oferece, o cineasta optou por manter os aspectos principais do texto, o que nos 

levou a avaliar como se processaram o foco narrativo e o espaço na tessitura fílmica.  

 

Palavras-chave: Espaço. Lúcio Cardoso. Ponto de vista. Romance intimista.  

 



ABSTRACT 

 

 

The objective of this thesis is to analyze how the narrative instances of point of view and 

space compete to create the intimate aura of the novel Crônica da casa assassinada (1959), 

by Lúcio Cardoso. Using the theory of Jean Pouillon, in O tempo no romance (1974), on the 

point of view, we try to understand the subjective effects drawn from multiple perspectives 

looking, combined with the intimate writings of the ten characters-narrators of the text. The 

variety of versions upon the protagonist of the narration helps to make her indecipherable to 

our eyes, and leads us to suspect of what some narrators say driven by a jumble of feelings. 

We also found the space to which these characters-narrators are confined, for being isolated 

and tedious, contributes to the consolidation of their distress and interpersonal conflicts that 

settle among them. Moreover, this space is seen in a perspective away, so it expresses the 

personal impression that each of them has of Chácara dos Meneses. To support our analysis of 

space, we use essentially the study by Osman Lins, in Lima Barreto e o espaço romanesco 

(1976), Michel Foucault, in “Outros espaços” (2009) and Gaston Bachelard, in Poéticas do 

Espaço (2008), because they evaluate subjectively the relation character versus space. The 

last chapter provides a study of the same narrative instances in the adaptation of the novel to 

cinema, in the production by Paulo Cesar Saraceni, A casa assassinada (1971). In this chapter 

we use a more sociological approach to the adaptation process, not focusing exclusively on 

the aesthetic elements of the text. Whereas the adaptation is not only the product, as a process 

that sees the film as artistic representation as well as socio-cultural, our analyses are supported 

by the studies of Linda Hutcheon in Uma teoria da adaptação (2011). Despite the broad 

possibilities of modifications that adaptation offers, the filmmaker chose to keep the main 

aspects of the text, which led us to assess how sued the narrative focus and space in the filmic 

texture. 

 

Keywords: Intimate novel. Lúcio Cardoso. Point of view. Space. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Lúcio Cardoso (1912-68) é chamado de um artista de muitas faces. Isso se deve 

ao fato de sua incursão em vários terrenos: da produção em prosa, que abarca romances, 

novelas, contos, crônicas e literatura infantil, à poesia, peças teatrais, diários, ensaios, artigos 

e traduções. Pode-se dizer que é um dos escritores mais versáteis da nossa literatura. Além 

disso, seu talento artístico não se enquadra apenas na perspectiva de escritor. No campo das 

artes visuais, deixou considerável acervo, cerca de 500 telas. Acrescenta-se a toda essa 

produção o fato de Lucio Cardoso ter sido bastante atuante na sétima arte, exercendo 

atividades de diretor, produtor ou roteirista de curtas e longas-metragens. Por vezes, acumulou 

essas funções. Constatam-se diversos estudos sobre a produção em prosa, sobre a poesia, os 

diários e até sobre a arte visual de Lúcio Cardoso, mas há pouca abordagem sobre a relação 

do escritor com o cinema. 

A produção literária deste autor, embora tenha alcançado reconhecimento de 

diversos críticos em seu tempo, não adquiriu proeminência no cenário nacional, chegando 

mesmo, após sua morte, a cair num certo esquecimento, como observa Ésio Macedo Ribeiro, 

em Diários, ao citar obras que ficaram por mais de 40 anos fora dos catálogos das editoras.  

Com o decorrer do tempo, os estudos sobre Lúcio Cardoso provariam seu valor 

nas letras brasileiras. Bem o demonstra Enaura Q. Rosa e Silva (2004), em pesquisa acerca do 

aspecto barroco na obra cardosiana: “A produção literária de Lúcio Cardoso, que se estende 

dos anos 30 até a década de 60, foi objeto de estudos de crítica literária por pesquisadores 

brasileiros e estrangeiros, tanto no domínio da literatura quanto da psicanálise” (ROSA E 

SILVA, 2004, p. 26). Dentre eles, citamos alguns dentre os estudos mais significativos: Mario 

Carelli, com a tese de doutoramento na Sorbonne, Corcel de Fogo: vida e obra de Lúcio 

Cardoso (1988), propagando a produção do escritor brasileiro para o universo acadêmico 

francês; Marta Cavalcante de Barros, com a publicação de Espaços de Memória: uma leitura 

da Crônica da Casa Assassinada (2002), na qual apresenta a decadência histórica e moral da 

família Meneses a partir da análise do espaço e da memória. Enaura Q. Rosa e Silva, 

comentada anteriormente, com Lúcio Cardoso: Paixão e Morte na Literatura Brasileira 

(2004); Cássia dos Santos faz a crítica genética do romance de maior proeminência do autor, 

na tese intitulada Uma paisagem apocalíptica e sem remissão: a criação de Vila Velha e da 

Crônica da casa assassinada (2005); Tereza de Almeida, em estudo comparativo de Lúcio 

Cardoso com o escritor Julien Green, em Lúcio Cardoso e Julien Green: Transgressão e 
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Culpa (2009); Elizabeth Cardoso faz, em tese defendida em 2010, uma interpretação das 

personagens femininas mais proeminentes da prosa cardosiana, em Feminilidade e 

transgressão: uma leitura da prosa de Lúcio Cardoso. 

Também vale ressaltar a importância do estudo de Ésio Macedo Ribeiro sobre a 

poesia de Lúcio Cardoso, até então esquecida, em O riso escuro ou o pavão de luto: um 

percurso pela poesia de Lúcio Cardoso, no ano de 2001. Ésio Ribeiro não só se dedicou aos 

escritos poéticos, como reorganizou e ampliou informações contidas em Diário (1960), 

Diário completo (1970) e anotações inéditas que estavam no Arquivo Casa de Rui Barbosa, 

constituindo um vasto material batizado de Diários (2012). Em 2013, surge um estudo sobre 

os contos inéditos e desconhecidos de Lúcio Cardoso, em O conto e a vida literária de Lúcio 

Cardoso (1930-1950), de Valéria Lamego, preenchendo uma das lacunas sobre temas que a 

vasta obra de Lúcio Cardoso permite. 

O contato com a biografia desse autor já demonstra que ele foi um artista 

múltiplo. Era obcecado pela ideia de escrever: “no momento, nada mais desejo senão 

escrever” (CARDOSO, 2012, p. 431), embora enfrentasse diversos obstáculos. E assim Lúcio 

o fez, escreveu variados gêneros. Quanto ao cinema, uma de suas paixões, tanto elaborou 

argumentos para alguns roteiros, como chegou a produzir um filme seu, A mulher de longe 

(1949), o qual ficou inacabado. Como escolhemos, dentre o amplo panorama que a produção 

do autor oferece, estudar o romance de maior proeminência de Lúcio Cardoso, iniciamos com 

uma breve reflexão sobre o gênero, direcionando para os aspectos que a obra em estudo, 

especificamente, apresenta. 

O gênero romanesco, sem antepassados ilustres, enfrentou alguns obstáculos antes 

de se tornar expressão literária máxima da sociedade burguesa1. Passando por profundas 

transformações, desde sua gênese, entra no século XIX para alargar-se, ganhar espaço e, 

enfim, constituir a tradição romanesca. Surgem grandes mestres como Flaubert, Maupassant, 

Henry James, Tolstoi e Dostoieviski. Esses escritores oferecem, em suas composições de 

rigor e mestria, experiências vastas e enriquecedoras à alma humana. Os escritores 

mostraram-se igualmente preocupados com a esquematização e estruturação da obra literária, 

afastando-se do modelo popular de prosa. Disso, resultou uma mudança radical na técnica e a 

forma foi mais enfatizada. 

As formas do romance tornam-se, assim, inúmeras. Contudo, nossa intenção é 

chegar ao chamado romance introspectivo, portanto enviesaremos por esse caminho. Na 

                                                           
1 Cf: SEIXO, Maria Alzira. Notas para a definição de um percurso. In: ROSSUM-GUYON, Françoise V. 

Categorias da narrativa. Trad. Maria Alzira Seixo. Lisboa: Arcádia, 1976, p. 17. 
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evolução do romance moderno, Henry James amadurece para um romance em que a forma 

está profundamente ligada ao conteúdo, interferindo no sentido deste, o material é moldado 

para criar um efeito sobre a leitura. James introduz, assim, uma nova intensidade técnica na 

ficção. Wolfgang Kayser, em Análise e interpretação da obra literária (1976), observa que o 

artifício técnico empregado ao se planejar um romance tem propósito de concretizar ou 

intensificar o “narrar” (tríade composta por um acontecimento que é narrado, um público a 

quem se narra, e um narrador que serve de intermediário entre ambos). O uso de determinadas 

técnicas é o que oferece ao autor as possibilidades mais fecundas a serem extraídas da 

narrativa. A escolha de uma “moldura” e de como uni-la à narrativa indica o modo de 

recepcionar o que será contado.  

O desejo de libertar o romance de suas limitações anteriores propicia, além do 

cruzamento entre forma e contingência, uma independência em relação ao mundo material. A 

estética simbolista permitiu ao romance uma aproximação com os domínios da poesia, 

influenciando-o a incursionar por outros mundos que não o da realidade imediata. Massaud 

Moisés, em A criação literária — Prosa I (2006), lembra a influência que os prosadores 

russos trouxeram ao romance europeu, ao oferecerem uma vertente psicológica profunda, que 

dava à narrativa uma “imprevista densidade trágica” (MOISÉS, 2006, p. 161). Dostoieviski 

estabelece-se como mestre de uma das vertentes do romance moderno, o da sondagem 

psicológica, e exerce uma vasta influência nos escritos ocidentais. Todas essas inovações 

fazem emergir “um romance fundamentalmente preocupado com o desvelamento da sutil 

complexidade do eu” (AGUIAR E SILVA, 1979, p. 310), expressão também de uma época, 

em que surgem as descobertas da psicanálise, com Freud, revelando aspectos das estruturas 

ocultas do psiquismo humano, a temporalidade de Bergson, que se aparta da cronologia dos 

relógios e do encadeamento contínuo dos fatos. Busca-se a representação profunda e interior 

do ser humano, o que se quer é representar a ordem das consciências, e o mundo passa, então, 

à vivência subjetiva e não mais dados objetivos.  

Quanto ao emprego do ponto de vista narrativo, os escritores servem-se de meios 

mais adequados que o até então popular narrador demiurgo, onisciente, que tem o controle 

absoluto sobre o agir e ser das personagens. Esse é preterido por outras categorias que possam 

mergulhar na consciência, no psiquismo das personagens, deixando a elas a direção da 

narrativa. Ressaltamos, porém, que as técnicas não são inéditas, já haviam sido usadas em 

outras épocas, a diferença, de acordo com Erich Auerbach, em Mimesis (1976, p. 482), reside 

na intenção artística empregada. No romance moderno, não se emprega o narrador que 

interpreta todas as ações das personagens ou, querendo este entrar nos domínios dos 
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pensamentos delas, sinalize essa clivagem, marcada por índices, como o do discurso indireto, 

por exemplo.  

Nas narrativas em que o narrador de terceira pessoa é onisciente, surgem técnicas 

que auxiliam o acesso à interioridade da personagem, como o fluxo de consciência e o 

monólogo interior, os quais servem como “filtro” da mente da ou das personagens e, mais, o 

apagamento ou quase do narrador. Os exemplos mais comumente citados pelos estudiosos 

recaem em James Joyce e Virgínia Woolf. Auerbach (1976) observa que a influência que 

esses escritores deixaram ao empregarem de forma tão elaborada o reflexo de consciência e 

estratificação do tempo podem ser sentidas por quase toda a parte. O crítico lembra que cada 

autor achará seu caminho na busca de representar a realidade que tomam como objeto. 

Restringindo-nos ao romance introspectivo, em nossas letras surgem importantes 

nomes que agregam os novos direcionamentos expostos, sejam eles em relação aos temas que 

levam uma sondagem interior, sejam por meio da forma, da linguagem, mas que, ao final, 

chegam a um objetivo comum. Desses escritores, nós nos volta especificamente para a 

produção de Lúcio Cardoso (1912-68), elegendo como corpus dessa pesquisa o romance 

Crônica da casa assassinada (1959) com o objetivo de investigar algumas instâncias 

narrativas as quais acreditamos estarem intrinsecamente ligadas para promover a aura 

subjetiva do romance. Para isso, estudaremos os efeitos de sentido extraídos do ponto de vista 

múltiplo escolhido para a tessitura da trama, bem como da relação das personagens com o 

espaço em que estão inseridas.  

A primeira edição de Crônica da casa assassinada consta de março de 1959, e 

saiu pela editora José Olympio, uma das mais importantes do mercado editorial brasileiro na 

época. O autor ainda acompanharia duas edições do romance, a segunda em 1963, pela editora 

Letras e Artes e a terceira pela Bruguera. Após sua morte, em 1969, uma nova edição do 

romance seria lançada apenas 10 anos depois, em 1979, pela Nova Fronteira. Houve ainda 

uma edição de bolso, pela Ediouro, em 1990 e uma terceira edição da Nova Fronteira em 

parceria com o Ministério da Educação, em 1998. Interessa-nos destacar mais duas 

publicações entre as que aconteceram após 1998. A primeira diz respeito à Edição 

Comemorativa de 40 anos da obra, em 1999, feita pela Civilização Brasileira. A outra refere-

se à Edição Crítica do romance, organizada por Mario Carelli e produzida, pela primeira vez, 

em 1991, sendo reeditada em 1996 pela ALLCA/Edusp e, em 1997, pela ALLCA/Scipione. 

Escolhemos a edição crítica, a nossa é de 1996, por oferecer um estudo abrangente sobre o 

romance, oferecendo diversos paratextos que vão desde entrevistas, passando por análises não 
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só de Crônica da casa assassinada, como de outras produções do autor, até documentos que 

nos mostram a arquitetura deste romance, considerado obra maior do autor. 

Lúcio Cardoso é um reconhecido escritor da linha introspectiva, cuja ressonância 

ficou um tanto esmaecida frente à vertente regional/social, ambas ganhando força a partir da 

década de 30. Para elucidarmos o descompasso entre essas linhas, falamos um pouco a 

respeito do romance da referida década, no primeiro capítulo desta tese, intitulado “O 

romance de 30”. Apresentamos, também, um recorte da crítica literária sobre a produção do 

autor, elucidando que, em meio ao binarismo surgido por conta das vertentes da época, a 

prosa intimista de Lúcio Cardoso representava o momento histórico, logo era relevante como 

expressão, apesar de suplantada por ideologias da crítica vigente da época. Ainda 

acrescentamos, no último subitem do capítulo, valendo-nos das observações de diversos 

críticos e estudiosos brasileiros, as transformações pelas quais a prosa de Cardoso passa até 

chegar à sua expressão máxima de representatividade da linha introspectiva, com o romance 

selecionado para este estudo.  

No segundo capítulo, intitulado “O foco narrativo em Crônica da casa 

assassinada”, inicialmente aprofundaremos a discussão sobre o ponto de vista selecionado, o 

de primeira pessoa, aliado a uma particularidade do romance em questão. Trata-se da estrutura 

singular em relação às demais obras do autor, uma narrativa fragmentada, apresentando uma 

multiplicidade de pontos de vista que gravitam em torno da presença de uma das personagens, 

favorecendo “acumulação de segredos que acabam por criar um clima” (CARELLI, 1988, p. 

87). A variedade de narradores-personagens oferece ao leitor um caleidoscópio de emoções, 

como o ódio, o desejo, a inveja, a vingança, a solidão, dentre outros, que concretizam esse 

clima denso, imprevisível e dramático. Se “a matéria romanesca [...] cerceia o procedimento” 

(DAL FARRA, 1973, p. 34), o ponto de vista de cada uma das personagens, associado à 

escrita íntima, confere à narrativa um caráter subjetivo.  

A escolha em analisar esse procedimento partindo dos estudos de Jean Pouillon 

apoia-se na argumentação de que a “visão” que se adota está relacionada ao tempo e às 

intenções do narrador. Apropriamo-nos do trabalho desse estudioso, em O tempo no romance 

(1974), por considerar que a abordagem psicológica, ao tratar do foco, ou visão, como o autor 

coloca, propicia um entendimento mais minucioso da introspecção própria de Lúcio Cardoso. 

Analisar o romance a partir das “visões” possibilita que acompanhemos o trânsito das 

personagens no tempo e a mudança de percepção delas acerca dos fatos. Mas isso não garante 

ao leitor um enredo que vá se tornando límpido aos seus olhos, uma vez que são vários 

narradores e cada um “imprime aos fatos um colorido subjetivo espontâneo” (CARVALHO, 
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2012, p. 53), caracterizado pelas emoções que os guiam. Fazemos algumas considerações a 

respeito de ponto de vista/foco narrativo utilizando os estudos de Maria Lúcia Dal Farra, O 

narrador ensimesmado (1978), e algumas reflexões de Käte Hamburger, em A lógica da 

criação literária (1975) e de Robert Scholes e Robert Kellogg, em A natureza da narrativa 

(1977).  

No terceiro capítulo, “Trilhando os espaços de Crônica da casa assassinada”, 

consideramos que o espaço é outra instância narrativa fundamental para explorar o mundo 

interior das personagens em Crônica da casa assassinada e adensar o clima psicológico do 

romance. O isolamento da fictícia cidade de Vila Velha e, principalmente, do reduto dos 

Meneses torna-se arena propícia para o surgimento dos conflitos. Quando Edwin Muir2 

aborda a delimitação do espaço nos romances dramáticos, podemos entrever que esse 

confinamento cria, exponencialmente, a tensão entre as personagens, tal como ocorre em 

grande parte dos romances de Lúcio Cardoso. Em O viajante, as personagens estão isoladas e 

estagnadas na pequena cidade de Vila Velha, a chegada de um estranho põe em movimento 

suas vidas sufocadas; em A luz no subsolo, a casa e o jardim (um prólogo de Crônica) são 

palcos em que os atores, mergulhados em solidão e desespero, lutam uns contra os outros; em 

Crônica da casa assassinada, as personagens dividem o casarão e suas poucas extensões, 

como o Pavilhão, onde viverão seus dramas.  

A arena opressora e isolada, tingida de paixões, na qual as personagens são 

colocadas — a Chácara dos Meneses — coopera para adensar as angústias que envolvem as 

personagens. Para fundamentar essa proposição, utilizamos reflexões as quais propiciam uma 

leitura que extrapola a análise do espaço como meramente físico para o aspecto psicológico 

que ele desencadeia nas personagens. Selecionamos reflexões acerca do tema a partir dos 

estudos de teóricos como Antonio Candido, em Degradação do espaço (2006); Michel 

Foucault, em “Outros espaços” (2009); Osman Lins, em Lima Barreto e o espaço romanesco 

(1976), Gaston Bachelard, em Poéticas do Espaço (2008) e breves considerações de Antônio 

Dimas, em Espaço e romance (1987).  

Interessa-nos, particularmente, analisar as funções que essa categoria desempenha, 

assim como a sua relação com as personagens-narradoras, de modo a esclarecer como essas 

articulações do espaço intensificam os conflitos que enredam as personagens, uma vez que a 

decadência da casa dos Meneses está relacionada à decadência moral de seus habitantes. Esse 

estudo pretende averiguar se há uma interdependência entre a escolha do autor em usar a 

                                                           
2 A obra abordada é A estrutura do romance, traduzida por Maria da Glória Bordini para a editora Globo, não 

constando data da publicação.  
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primeira pessoa, numa perspectiva multifocal, e o espaço arquitetado, concorrendo para a 

forte introspecção que se consegue imprimir no romance em estudo.  

Questionamo-nos: é possível encontrar esse vínculo também na adaptação do 

romance para o cinema, em A casa assassinada (1971), de Paulo César Saraceni? O interesse 

pela obra adaptada surgiu de um comentário de Mário Carelli (1988, p. 87) sobre o 

“parentesco entre romance cardosiano e cinema” e qualifica Crônica da casa assassinada 

como o romance mais “cinematográfico”. No entanto, o crítico não aprofunda a questão. Ao 

assistirmos ao filme, visualizamos a possibilidade de o lermos comparando como são 

desenvolvidas as duas instâncias narrativas as quais já estavam em estudo.  

Assim, no último capítulo, nomeado “Crônica da casa assassinada: da literatura 

para o cinema”, verificamos como se dá a transposição desses dois elementos do texto 

narrativo para o texto fílmico, além de analisar as possíveis mudanças de sentido, uma vez 

que temos um outro artefato estético, com seu próprio código semiótico, logo isso deriva em 

modificações, como podemos inferir das palavras de Randal Johnson (2003, p. 42): 

 

Enquanto um romancista tem à sua disposição a linguagem verbal, com toda 

a riqueza metafórica e figurativa, um cineasta lida com pelo menos cinco 

materiais de expressão diferentes: imagens visuais, a linguagem verbal oral 

(diálogos, narração e letras de música), sons não verbais (ruídos e efeitos 

sonoros), música e a própria língua escrita (créditos, títulos e outras escritas). 

Todos esses materiais podem ser manipulados de diversas maneiras. A 

diferença básica entre os dois meios não se reduz, portanto, à diferença entre 

a linguagem escrita e a imagem visual, como se costuma dizer. 

 

Para abarcar as diferenças que surgem nesse processo, usamos como 

fundamentação teórica os estudos de Linda Hutcheon, Uma teoria da adaptação (2013), uma 

vez que a autora considera a transposição como uma apropriação e interpretação criativa, 

além de atividade de engajamento intertextual, fugindo de rotulações impostas à obra 

adaptada. Hutcheon oferece uma abordagem mais ampla e socializada da adaptação, de forma 

que não apenas cotejamos os aspectos textuais nas duas mídias, como também elementos 

externos ao texto, que devem ser considerados para entender o processo num todo. Com essa 

intenção, Hutcheon formula algumas palavras-chave que o investigador pode utilizar para 

abordar o processo por completo: o que, quem, por que, como, quando e onde.  

Do mesmo modo, levantamos dados (que não seguem uma rígida sequência) sobre 

o que, quem adapta e por que adaptar com a finalidade de demonstrar que esse prelúdio 

interfere na feitura do texto que sofre a adaptação, o filme A casa assassinada. Em seguida, 

pontuamos as mudanças que ocorrem por conta do modo de engajamento, no caso do contar 
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para o mostrar, ao mudar de livro para filme, o que exige algum tipo de reorganização dos 

elementos da obra escrita para a obra fílmica, como corte de personagens, redistribuição das 

falas, dentre outros. Como a adaptação é um processo que investiga o contexto no qual é 

realizado, levantar informações sobre o momento político-cultural do cinema da década de 70 

foi fundamental para se compreender o sentido que adquire a obra que sofre a adaptação. 

Explorar o quando e o onde levam o receptor de uma obra a compreender que, por conta das 

“viagens” que uma história faz, ou seja, o deslocamento no tempo, mesmo que não haja 

intenção mínima de se atualizá-la, o próprio momento pode dar outro significado a ela. 

Enfim, o capítulo final também visa oferecer, aos estudos acadêmicos, uma 

pequena mostra desse filão pouco explorado sobre um autor tão multifacetado quanto Lúcio 

Cardoso e espera contribuir com aqueles que se interessam por literatura e por cinema, 

trazendo uma reflexão acerca dos estudos empreendidos sobre o autor, demonstrando que há 

possibilidades de nossas investigações.  

 



1 O ROMANCE DE 30 

 

 

Quando Lúcio Cardoso estreia na cena nacional, com Maleita (1934), a atenção 

está voltada para os romances de cunho predominantemente social. Destacam-se escritores 

renomados da ficção regionalista, como Graciliano Ramos, Jorge Amado, Rachel de Queiroz, 

José Lins do Rego. Nessa fase, as inquietações concernentes ao homem brasileiro penetram na 

literatura trazendo à tona a consciência do subdesenvolvimento, ou como diz Antonio 

Candido, em “Timidez do romance” (1989, p. 160), a literatura atua como “um precursor da 

consciência de subdesenvolvimento”, apesar da pecha de “pitoresco” que tomou esse tipo de 

romance. Outras acusações como “localista”, “limitada”, “anacrônica” também pesaram sobre 

essa literatura, resquícios de momento histórico diferenciado. 

Candido apresenta em seu ensaio justificativas para esse posicionamento, 

analisando de modo breve, como ele mesmo diz, o modo de pensar o país em dois momentos 

que marcam o que chamamos regionalismo. Para o crítico, essa forma de expressão está 

relacionada às condições econômicas e sociais. Enquanto o país atravessa uma fase eufórica 

de país novo, em que vigora o ideal de pujança, de progresso, a “consciência eufórica”, como 

atesta Candido (1989, p. 159), privilegia o local, a promessa de construção de uma pátria 

grandiosa, dando lugar ao que chama de pitoresco decorativo, que é a descoberta e o 

reconhecimento da realidade do país.  

Os anos de 1930 e 40 são marcados por uma pré-consciência do 

subdesenvolvimento, apresentando romances mais pautados numa visão mais realista das 

condições de vida e dos problemas que atingiam os grupos mais desprovidos da sociedade. 

Surgia, nesse momento, escritores que abandonavam o exótico em prol de uma literatura que 

desvendasse a realidade circundante das populações rurais, sua miséria, suas necessidades. 

Segundo Candido, uma das características a se exaltar desse grupo é uma leitura pessimista da 

realidade, superando o que ocorria na ficção naturalista. A miséria a que o pobre está 

condenado é consequência da exploração econômica e não de seu destino individual. Há uma 

transição da “consciência de país novo” à “consciência de país subdesenvolvido” 

(CANDIDO, 1989, p. 160).  

Outro aspecto digno de nota são os recursos de estilo associados ao peso da 

consciência social. Dessa simbiose, surge uma linguagem espontânea, irregular, que 

semantiza a privação a que os desprivilegiados estão submetidos. Afastando-se do panorama 

inicial, temos, então, uma segunda fase, em que o pitoresco associado ao regionalismo já está 
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sublimado, pois as obras adquiriram “um refinamento técnico, graças ao qual as regiões se 

transfiguraram e os seus contornos humanos se subvertem, levando os traços antes pitorescos 

a se descarnarem e adquirirem universalidade” (CANDIDO, 1989, p. 161). 

Focando mais amiúde a década de 30, a despeito de todas as inovações ocorridas 

nos diversos âmbitos que afetam a cultura — político, social, religioso — na literatura 

teremos, efetivamente, os primeiros frutos dos ideais pregados pelos modernistas de 223, a 

ruptura com o passado, reinterpretando a tradição, oferecendo uma identidade legitimamente 

nacional, com um projeto estético que recuperasse as raízes da brasilidade. A maturidade 

dessa proposta surge no decênio de 30, com a ruptura da linguagem artificial e a busca de uma 

simplificação crescente e do coloquialismo.  

Muitas mudanças estavam ocorrendo, em 30, na Europa e no Brasil, propiciando 

“um convívio íntimo entre a literatura e as ideologias políticas e religiosas” (CANDIDO, 

1989, p. 188), de forma tão disseminada que, mesmo aqueles que não tinham clara 

consciência dos matizes ideológicos, acabaram influenciados, em maior ou menor grau, por 

preocupações sociais e religiosas. Em primeiro plano, ainda estava a ficção regionalista, assim 

como o ensaísmo social e o aprofundamento da lírica moderna, demandas do momento 

histórico.  

Contudo, faz-se relevante lembrar que o caráter dialético da literatura se mantém 

nesse período, e entre 1930 e 1945/50 o cenário na literatura brasileira engloba dois polos: a 

ficção regionalista e social, com maior projeção e força, e a ficção de linha psicológica, mais 

rara em nossas letras, como observa Alfredo Bosi, em História concisa da literatura 

brasileira (1994, p. 386). Embora o segundo tenha sido relegado a um plano menor na época, 

hoje alcança pleno reconhecimento, são “‘clássicos’ da literatura contemporânea, tanto é 

verdade que já conhecem discípulos e epígonos” (BOSI, 1994, p. 386). Afrânio Coutinho, em 

Introdução à literatura no Brasil, compreende que “todas as correntes da ficção modernista 

participaram [da construção de uma consciência social] e mesmo a tendência psicológica 

reflete, em muitos aspectos, preocupações ou impregnações do ambiente brasileiro” 

(COUTINHO, 1970, p. 301). 

Para Adonias Filho, em Modernos ficcionistas brasileiros (1965), o romance 

brasileiro apresentado pelo Modernismo não se opôs à tradição, pois essa sobrevém dos 

                                                           
3 Alfredo Bosi, em História Concisa da Literatura Brasileira, diante das considerações sobre a importância da 

década de 30 para a literatura brasileira, reafirma o valor que a Semana de 22 legou à nossa história literária. 

O decênio de 30 não esmaece a relevância do Movimento Modernista; pelo contrário, esse foi responsável 

pela renovação da poesia, da ficção e da crítica literária.  
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círculos dos movimentos temáticos, ou em outras palavras, da “enorme variação das órbitas, 

da extroversão mais aberta ao intimismo mais fechado, o que se verifica é a continuidade da 

mesma tradição” (ADONIAS FILHO, 1965, p. 33). Existe uma constante literária, que faz o 

romance prisioneiro de suas próprias raízes, não sem a renovação, apresentada tanto no plano 

linguístico, como estilístico, claramente uma contribuição dos modernistas. Apesar de 

apresentar novos processos de construção, revolucionando noções de espaço, personagens e 

representação, a tradição permaneceu, mesmo para os romances de inclinação intimista, 

voltados para os problemas existenciais do ser humano.  

A crítica de Wilson Martins, em História da inteligência brasileira (1977-78) traz 

1959 como um ano com publicações de grande qualidade e comenta que, em Crônica da casa 

assassinada, Lúcio Cardoso atinge o ápice de sua escrita, elaborando “um dos melhores 

[romances] em nossas letras modernas” (MARTINS, 1977-78, p. 407).  

Ainda que de modo mais esmaecido, o romance introspectivo deu seu quinhão de 

contribuições à literatura, servindo de matéria fértil às inovações que sobreviriam em anos 

vindouros. Bosi, ao fazer uma triagem dos romances do decênio de 30 e 40, para além do 

binarismo estabelecido, destaca-os como partícipes de “um todo cultural vivo e interligado” 

(1994, p. 395), absorvidos e redimensionados nas motivações de novos escritores. 

Obras de marcante coloração psicológica, representadas por nomes como Lúcio 

Cardoso, Otávio de Faria, Cornélio Pena, José Geraldo Vieira, Cyro dos Anjos, num primeiro 

momento, e mais tarde, por nomes como Lygia Fagundes Telles, Antônio Olavo Pereira, 

Aníbal Machado, José Cândido de Carvalho, Fernando Sabino, Josué Montelho, Dalton 

Trevisan, Autran Dourado, Otto Lara Resende, Adonias Filho, Ricardo Ramos, Carlos Heitor 

Cony e Dionélio Machado, penetraram a fundo “nos conflitos do homem em sociedade, 

cobrindo [...] a gama de sentimentos que a vida moderna suscita no âmago da pessoa” (BOSI, 

1994, p. 388), sem contar que esse aprofundamento psíquico trouxe consigo inovações no 

campo da linguagem na prosa, basta citar, como exemplo, Clarice Lispector, a qual, oportuno 

ressaltar, foi discípula de Lúcio Cardoso. 

 Em Uma história do romance de 30 (2006), Luís Bueno empreende investigação 

que busca fugir do binarismo tradicional de esteticismo versus historicismo em que muitos 

estudiosos como José Guilherme Merquior, Sílvio Romero, José Veríssimo embasaram-se 

para pensar a história literária brasileira. Bueno aponta a visão redutora desses estudos ao 

serem selecionados apenas autores canônicos para se analisar determinado período da 

literatura brasileira. Em contrapartida, ele cita estudiosos que seguiram caminho diferente, 

rompendo “o círculo dos ‘principais’ autores, sempre confundidos com os ‘melhores’ autores” 
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(BUENO, 2006, p.13) e focando em obras que tinham representatividade significativa para 

seu tempo, ainda que se apresentassem esteticamente falhadas. Para demonstrar essas 

possibilidades, Bueno aponta os estudos de Lúcia Miguel Pereira e de Antonio Candido. 

Compondo um trabalho coletivo, Lucia Miguel Pereira voltou-se, amiúde, para 

um período significativo da tradição literária de nossas letras, a virada do século. Assim, a 

estudiosa pode dissecar aquele momento sem ter de repisar os mesmos autores, evidenciando 

obras e autores que poucas ou nenhuma vez tinham sido discutidos. Antonio Candido, por sua 

vez, propõe um pensar bastante distinto do que vinha sendo apresentado ao analisar o 

panorama da literatura brasileira sob o prisma do sistema literário, valorizando aspectos como 

o momento histórico em que a obra está inserida e a importância da obra para ele, assim como 

a recepção que se faz dessa obra. Tal olhar permite que se veja a tradição literária de forma 

dinâmica, superando a díade esteticismo e historicismo.  

Questionando a predominância da visão restrita e binarista dada pela crítica ao 

romance brasileiro a partir de 30, Bueno faz, mais uma vez, importante observação de que, em 

análises posteriores a romances consagrados como “sociais” ou “regionalistas”, escapa aos 

analistas da época, fechados em uma visão tradicional, a percepção de que, até em romances 

consagrados como mais regionais, encontram-se filigranas de intimismo, de psicologismo. O 

crítico, mostra dessa forma, o reducionismo que rótulos estabelecidos pela crítica podem gerar 

na literatura. 

Vale ressaltar que o apagamento de autores intimistas pela crítica literária da 

época advém da rixa estabelecida pelos regimes políticos de direita, fortemente fechados, e 

uma prevalência da esquerda nos círculos intelectuais. Esse último, é bom lembrar, tem 

grande influência na recepção das obras literárias. O elemento da recepção literária acaba 

sendo ponto crucial para se compreender os contornos que ganham uma obra dentro de 

determinado período. A crítica literária e os ideais políticos da década de 30 revelam-se como 

cordéis que manipulam a cena literária do período, tal qual um títere, justificando a 

prevalência em enfatizar o romance social em detrimento do romance psicológico. Ao se 

desvendar os bastidores da história literária, desmistifica-se a ideia de que aquilo que a crítica 

exalta seja superior ao que ela desvaloriza. 

Ao averiguarmos o panorama da literatura de 30 a partir da produção de um autor 

como Lúcio Cardoso, temos matéria para compreender o jogo que se estabeleceu em se 

reduzir a literatura ao binarismo social versus psicológico, elegendo o primeiro como 

superior. 
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1.1 A PROSA DE LÚCIO CARDOSO: UMA ESCOLHA (IM)POPULAR 

 

Anatol Rosenfeld, em “Reflexões sobre o romance moderno”, levanta a hipótese 

de que em cada época histórica há um Zeitgeist, “um espírito unificador que se comunica a 

todas as manifestações de culturas em contato” (ROSENFELD, 1973, p. 75), impregnando e 

projetando-se nas mais diversas formas de expressão humana. Em consonância com esse 

espírito, cada época ou movimento literário possui, em sua tessitura, elementos que as tornam, 

no vasto campo literário, peculiares. 

No Brasil, a partir da década de 30, o universo temático da prosa e da poesia se 

ampliam, uma vez que as mudanças provocadas pelo modernismo já estavam mais 

consolidadas. A preocupação dos artistas volta-se para o destino dos homens, o estar-no-

mundo. A inquietação filosófica e religiosa ganha maior amplitude. Os ficcionistas “não 

narram histórias imaginárias, simplesmente, mas interrogam o universo e, nele, a condição 

humana possível/impossível em um mundo fragmentado em que a vida, em humanidade, a 

cada dia é mais apartada de seu sentido primordial” (FERNANDES, 1986, p. 17). 

Surgem escritores intimistas, preocupados com questões existenciais psicológicas 

e conhecimento interior do ser humano. Adensa-se, nas obras, o clima de angústia, 

religiosidade e análise psicológica dos indivíduos. A atmosfera de isolamento das 

personagens é compatível com atmosfera mental em que elas vivem. Importa representar o 

conteúdo da consciência das personagens por meio de técnicas estéticas como o fluxo de 

consciência. Doravante, não uma, mas várias consciências interpretam os fatos. 

Abrem-se caminhos para novas formas de ler e narrar o cotidiano e, no caso do 

romance de cunho psicológico, conforme Bosi (1994) observa, a introspecção ganha forma 

sustentando-se na concepção irracional da existência, herdada do surrealismo, e nos estudos 

de psicanálise que surgem no panorama mundial, principalmente de Sigmund Freud, ainda 

que esses não estivessem tão bem deglutidos. Do expressionismo, apropriam-se dos processos 

gerais de deformação da natureza e do homem. O socialismo e o catolicismo existencial vêm 

para somar e apresentar uma prosa marcada pela angústia religiosa de seus criadores. Essas 

afinidades ideológicas trazem obras repletas de interrogações, dúvidas, transgressões, culpas, 

problemáticas entre Bem e Mal e a não-existência de Deus, enfim, que os conduzem a uma 

produção de caráter ontológico.  

Otávio de Faria, pertencente a corrente dos escritores católicos, em sua crítica, 

comentada por João Luiz Lafetá em 1930: a crítica e o modernismo (1974), faz a defesa de 

que o romance, em sua finalidade, deve dar testemunho do homem, contrapondo-se, assim, 
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aos nordestinos, uma vez que esses não contribuíam com os aspectos psicológicos das 

personagens, reduzindo-se ao “local”, “social”. Para os romances intimistas, não importa a 

matéria, mas a “alma”, o “humano”, o aspecto metafísico. Ainda assim, alguns escritores 

aliam a introspecção a pequenas observações acerca da realidade ou do documentário social, 

por exemplo, como ocorre com Cyro dos Anjos ou Graciliano Ramos, em Angústia, para não 

citar inúmeros outros exemplos. Lúcio Cardoso, em citação de Bueno, soube tirar “grande 

partido do ambiente das cidadezinhas do interior de Minas” (BUENO, 2006, p. 70-80), assim 

como explorar o romance urbano em grandes metrópoles como Rio de Janeiro e São Paulo. 

Tais observações, mais uma vez, demonstram a falhas de uma rotulação binária às obras da 

época. Afrânio Coutinho, em A literatura no Brasil (1986), ao analisar os autores da corrente 

subjetivista, faz importante apontamento sobre certos autores que aliam sondagem psicológica 

à indagação religiosa e metafísica, buscando o âmago dos valores da vida espiritual em tom 

de tragédia clássica. A esse grupo pertencem Cornélio Pena, Otávio de Faria, Lúcio Cardoso, 

Adonias Filho, entre os mais conhecidos. Mais adiante, veremos, em análise de Mário Carelli, 

a percepção da tragédia na obra de estreia de Lúcio Cardoso.  

Com uma crítica mais incisiva, Massaud Moisés, em História da literatura 

brasileira (2001) apresenta a prosa intimista expondo a oposição ideológica desta à tendência 

regionalista, relacionando a primeira à “ficção descomprometida de 22” e ao conservadorismo 

ideológico4, enquanto que a segunda é tratada como uma estética em que os autores estão 

“empenhados em denunciar as mazelas da sociedade do tempo” (MOISÉS, 2001, p. 193), 

ainda que não revolucionários na forma, o são no conteúdo. Esse dualismo presente na prosa 

de 30, no entanto, não é radical, podendo deixar entrever autores que apresentam em suas 

obras o entrelace das notas introspectivas aos traços realistas. 

Nesse sentido, Bosi contribui com a discussão apresentando um ponto de vista 

que tende ao equilíbrio, evitando a dicotomia “regionalistas”, “intimistas”. Bosi (1994) 

enquadra os romances brasileiros modernos a partir de 30 em tendências, que não enrijecem a 

categorização. Na tendência nomeada de tensão crítica, o herói resiste às pressões externas e 

o mal que essa exerce sobre ele, enquanto que na de tensão interiorizada, o herói, posto de 

                                                           
4 O tom crítico de Massaud Moisés à prosa intimista provém do fato de considerá-la conservadora do ponto de 

vista ideológico, inovando apenas na forma. Sua análise quanto ao Movimento Modernista reforça o aspecto 

contraditório que os integrantes da Semana de 22 apresentaram, sem modificar a fundo, na essência, o caráter 

da literatura nacional, uma vez que eles “dispunham-se a redescobrir o Brasil, impelidos pelos ventos que 

sopravam do Velho Mundo” (MOISÉS, 2011, p. 24). São antitéticos: nacionalistas ferrenhos, terão de retomar 

as tradições — e são tradicionalistas — mas não querem uma volta ao passado. Em suma, incoerentes, pois 

negam o passado e nele vão buscar a brasilidade na figura do índio e do negro.  
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frente a essas pressões, evade-se, subjetivando o conflito. Enfim, o herói é colocado em atrito 

com a realidade, mas a vivencia, principalmente, pelos sentidos. 

Para Candido (1989), os romances “intimistas” apresentavam um teor 

espiritualista, abrangendo a devoção e o indizível, em diferentes tonalidades: Otávio de Faria 

foca os conflitos de consciência e questões religiosas voltados às classes sociais, já Cornélio 

Pena e Lúcio Cardoso integram a corrente espiritualista das tensões mais íntimas, também 

atreladas ao catolicismo. Isso não significa, contudo, que a preocupação social passou em 

branco para os dois últimos autores, pondo em confronto a classificação reducionista, que 

apontava “intimistas” e “regionalistas”. 

O que agrega os escritores de tensão interiorizada não é apenas a catolicidade, 

mas a possibilidade que atribuíram à escrita ficcional de sondar os conflitos do homem com o 

mundo e com Deus. Nesse sentido, a obra cardosiana, sem invalidar as de outros escritores 

intimistas, desce fundo à alma humana, expondo o dilaceramento do ser, numa constante luta 

entre vida e morte, conforme explorou Enaura Q. Rosa e Silva em Lúcio Cardoso: paixão e 

morte na literatura brasileira.  

Bosi descreve Lúcio com “pendor para a criação de atmosferas de pesadelo” e em 

A luz no subsolo, o escritor apresenta um “romance de sondagem interior a que lograria uma 

rara densidade poética” (BOSI, 1994, p. 413). Observa ainda que, junto a Cornélio Pena, 

talvez tenham sido os únicos a realizar o feito de aproveitar as sugestões do surrealismo sem 

perder de vista a paisagem moral da província que entra como clima nos seus romances. 

Afrânio Coutinho chama a Lúcio de “excessivo” no sentido mais elogioso da 

palavra, para demonstrar um autor de força criadora surpreendente, invencível até mesmo 

pelos obstáculos pessoais que a vida lhe impôs. Por esse fato, Enaura Quixabeira Rosa e Silva 

(2004) intensifica a observação de Coutinho, definindo com maior exatidão quem foi Lúcio 

Cardoso: a fúria criadora. A vida pessoal de Lúcio Cardoso é, para Coutinho, o grande 

leitmotiv para sua criação, principalmente as reminiscências da infância nômade que a família 

teve por conta das andanças do pai por Minas Gerais. O sertão de Minas torna-se, assim,  

 

seiva selvagem e ideal [...] para o espírito e a carne de Lúcio Cardoso, que 

outra coisa não fez em toda a sua vida que fundar cidades fantásticas, a partir 

dos dados de uma memória febril em direção aos grandes movimentos das 

almas condenadas irremissivelmente a viver (COUTINHO, 1986, p. 446). 

 

A matéria criadora é tecida da vivência, da memória da infância, convertidas em 

ressonâncias do íntimo, que refletem estados de alma, consciências atribuladas, conflitos 

interiores. O drama vivido pelas personagens cardosianas estão indissociavelmente ligados às 



24 

paisagens densas. Amalgamados, esses elementos corroboram para a criação da aura trágica 

na obra cardosiana. 

A ficção da década de 30, seja na análise física, no regional, seja na subjetividade, 

buscou o caráter nacional, a expressão brasileira, valores basilares propagados pelo 

movimento modernista. Ainda que relegados, de certa forma, a segundo plano pela crítica, os 

romances psicológicos também souberam, ao analisar a condição existencial do ser humano, 

verificar o cenário nacional e “por mais intimista que fosse [o psicologismo], não se omitiu 

quanto à afirmação do mundo brasileiro”, segundo Adonias Filho (1965, p. 7).  

Para demonstrar o impacto da crítica, muitas vezes inflexível com a fuga de 

aspectos clássicos, podemos ver como são recebidas algumas obras de Lúcio Cardoso. O 

desconhecido, ao ser publicado em 1941, tem, de Álvaro Lins, recepção desfavorável, ao 

apontar a ausência de ação como uma falha da obra, desvalorizando o aspecto subjetivo da 

novela. Tal crítica receberia Clarice Lispector, também de Álvaro Lins, a respeito de Perto do 

coração selvagem, como aponta Luís Bueno, que credita essa incompreensão a uma visão 

reducionista de como o romance era pensado, ainda calcada na importância da ação para a 

narrativa romanesca. Inclusive, Lúcio sai em defesa de Clarice, no Diário Carioca, expondo 

que aquilo que Lins considerou uma falha, ao seu ver, é “uma das qualidades do livro, [...] ar 

espontâneo e vivo [...] que dá a Perto do Coração Selvagem uma impressão de coisa estranha 

e agreste” (apud BUENO, 2006, p. 19). 

Em fragmento, citado por Bueno (2006, p. 20), Sérgio Buarque de Holanda faz 

importante defesa ao livro de Lúcio Cardoso, destacando as qualidades da vertente 

psicológica e expondo a incoerência de se julgar a obra por critérios próprios para o romance 

realista. Bueno discorre acerca da propriedade dessas observações de Buarque de Holanda, 

ressaltando que as inovações na linguagem, presentes nas obras de Lúcio Cardoso, ainda que 

pouca apreciadas, abrem espaço para novos contornos estéticos que se estabelecerão no 

sistema literário, burilados por autores como Clarice Lispector. As falhas presentes na obra de 

Lúcio Cardoso foram motivos para tantas, e por vezes, ferrenhas críticas, mas não esmaecem 

a importância de sua literatura, cujo reconhecimento ganha força com os estudos acadêmicos 

empreendidos tanto no exterior como no Brasil, conforme tratamos na introdução deste 

trabalho.  

Ruth Silviano Brandão, em Lúcio Cardoso: a travessia da escrita (1998) comenta 

as ecdóticas negativas feitas às obras de Lúcio Cardoso, observando que a crítica da época, 

ainda apegada à literatura tradicional, não poderia compreender uma escrita tão simbólica: “A 

crítica tradicional da obra de Lúcio muitas vezes confundiu seu intimismo com alienação, 
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num equívoco de quem não percebe que é pela linguagem que o sujeito se constrói e se 

inscreve na cultura, no social e no político” (BRANDÃO, 1998, p. 31).  

Estreando numa década que valorizava o romance regional e enquadrado como 

representante dessa linha, Lúcio, que se identificara desde o princípio com os valores e ideais 

dos escritores católicos, intimistas, luta para adequar-se a esse grupo, como elucida Mário 

Carelli, em Corcel de fogo: vida e obra de Lúcio Cardoso (1988). Bem aceito pela crítica, 

Lúcio sabe que enfrentará censuras pela transformação que sua obra sofre após Maleita. A 

transição começa com Salgueiro e ele chega a Luz no Subsolo obtendo o reconhecimento de 

seu grupo e a avaliação um tanto negativa da crítica. A despeito de várias dificuldades que 

traz a vida de escritor, desabafa: “O preço que pagamos pelas obras que tentamos, é uma 

grande, uma infinita solidão, mas num país como o nosso, esta solidão é acompanhada de 

vergonha e de achincalhe”5 (CARDOSO, 2012, p. 398).  

Tereza de Almeida aponta, em Lúcio Cardoso e Julien Green: Transgressão e 

culpa (2009), irregularidades na escrita de Lúcio, elucidando que tais aspectos ocorrem, 

sobremaneira, nos primeiros livros. São falhas como “utilização de estereótipos, de imagens 

por vezes banais quanto a sua formulação e ao próprio significado” (ALMEIDA, 2009, p. 

138). Em contrapartida, destaca que, à medida que o autor torna-se mais experiente, adquire 

domínio de linguagem e de procedimentos narrativos. 

Walmir Ayala, em prefácio escrito em 7 de abril de 1963, para a segunda edição 

de Crônica da Casa Assassinada e reproduzida pela Ediouro observa que o romance, 

publicado em 1959, desperta a crítica no Brasil para um material inovador, “armado sobre 

alicerces de uma natureza violentamente nova” (CARDOSO, 1990, p. 6). Tal aspecto torna 

eventuais imperfeições da obra menos relevantes. “Lúcio Cardoso revelou-se um seguro 

romancista. [...] criou uma energia nova que se consolidou na confirmação e acréscimo de 

seus recursos esboçados numa surpreendente estreia” (CARDOSO, 1990, p. 6). Nesse 

fragmento, Walmir aponta, não só para a inovação do material como para a amplitude da arte 

de Lúcio que, conforme apontamos, para além de romancista, ainda trilharia por outras 

modalidades da ficção: novelas, teatros, cinema, etc. 

                                                           
5 Tal desabafo de Lúcio Cardoso está presente em Diários (2012), como pertencente ao Diário II, que abarca 

anotações do autor dos anos de 1951 a 1962. Essa anotação consta sobre o dia 22 de setembro de 1952, época 

em que Lúcio já estava envolvido com o projeto de escrever Crônica. Inclusive queixa-se a respeito de não ter 

disciplina e deixar de escrever regularmente. O trabalho com o jornalismo é visto como um peso, uma 

obrigação que o afasta do que mais gosta. Deve-se considerar, também, que empreendimentos com o cinema 

deixaram Lúcio endividado. São vários os fatores que contribuem, portanto, para a angústia do escritor: 

enfrentar a crítica, pagar dívidas e, ainda, receber por direitos autorais, o que não era tão fácil, conforme expõe 

Mário Carelli no capítulo III de Corcel de Fogo. 
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O que se nota, por fim, é que a polarização da crítica, com pendor para as obras de 

caráter social ou regional, acabou por estabelecer uma visão desequilibrada entre as vertentes 

que se consolidaram a partir da década de 30, incorrendo num engessamento da visão acerca 

da produção literária. Estudos e avaliações posteriores ao período têm tratado de desfazer 

alguns enganos e dar maior justeza ao panorama literário da época. Lúcio Cardoso alcançou 

reconhecimento de sua obra por parte de seu grupo e também por parte da crítica, o que prova 

que os romances intimistas muito contribuíram para nossas letras. 

 

 

1.2 OS ROMANCES DE LÚCIO CARDOSO: ACERTANDO O TOM 

 

Maleita (1934), primeiro romance de Cardoso, recebe de parte da crítica 

reconhecimento por ser associado à linha regionalista, o que Carelli considerou uma análise 

apressada e redutora. Talvez uma postura consequente do que se apresentava no cenário da 

época, conforme vimos, com a explosão do romance regionalista. Carelli (1988, p. 152) o 

definirá como um “romance épico” pelo “alcance simbólico e mesmo mítico da ação heroica”, 

visto que possui uma narrativa simples e forte, possui heróis de caráter definido e valoroso, 

envoltos em proezas mais verossímeis aos nossos tempos. O estudioso ressalta, também, que 

essa nova épica distingue-se pela importância em relação às atividades do espírito, perdendo 

relevância os feitos físicos (p. 150) e, assim como na epopeia tradicional, os atos do herói têm 

grandeza e solenidade, pois se trata da fundação, em 1893, da cidade de Pirapora, história 

autêntica, enredada de acontecimentos trágicos e lamentáveis, envolvendo o pai do escritor.  

Entretanto, o herói do romance, ao enfrentar uma série de obstáculos naturais e 

humanos, é derrotado no confronto entre a “civilização” e a “barbárie”. Os sertanejos não se 

subordinavam nem às regras sociais, nem religiosas ou morais e, ainda, os que podiam ser 

considerados civilizados entregavam-se à cobiça política, aos interesses comerciais, ao flagelo 

da prostituição. A civilidade, por meio dos valores religiosos que o protagonista tenta 

interiorizar nas outras personagens, não se realiza. Na visão de Carelli, o aspecto regionalista 

presente nessa obra serve apenas como pano de fundo para a ação heroica do protagonista. 

Partindo da definição de regionalismo proposta por Lúcia Miguel-Pereira, do pitoresco, fixado 

em tipos, costumes e linguagem locais, o estudioso observa que Cardoso utiliza-se desses 

elementos, contudo não se limita a esses aspectos, apelando para uma linguagem poética, 

carregada de imagens que provocam a imaginação do leitor, envolta por personificações e 

comparações. O caráter trágico é dado ao somar-se à linguagem a tragicidade a que as 
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personagens estão destinadas, à maneira expressionista, ainda que de forma assimétrica, 

tomando corpo à medida que a narrativa se desenrola. Para Carelli, as pequenas falhas não 

alteram o caráter seguramente literário de Maleita. 

Dos comentários de Bosi sobre o romance, destaca-se creditar à obra de estreia de 

Lúcio Cardoso “uma fórmula naturalista”, “um engano cultural” (BOSI, 1994, p. 413), 

justificado pelo momento, o qual estava voltado para os romances regionalistas. A posição de 

Bosi quanto à Maleita é desconsiderá-lo na totalidade de produções de Lúcio Cardoso, uma 

vez que considera que o escritor “encontraria o próprio caminho, a introspecção e a análise” 

nas obras seguintes. 

Coutinho (1986) dedica-se um pouco mais à análise das obras de Lúcio Cardoso, 

já apresentando uma avaliação mais positiva em relação ao primeiro romance do escritor. 

Observa que Lúcio soube aliar sua boa vocação ao momento literário que grassava no 

panorama brasileiro, usando de sua vivência e acontecimentos íntimos para fazer uma 

interpretação lírica dos costumes locais que o extenso quadro humano do Brasil apresentava. 

Também aponta críticas favoráveis ao jovem escritor, vindas de Agripino Grieco, Otávio de 

Faria, Jair de Barros, Andrade Murici e outros, extraindo delas a postura de que esses traços 

de força literária que despontavam já da primeira produção vigorariam em toda a sua obra.  

Moisés (2001) relaciona Maleita ao romance social de 30, ressalvando apenas o 

uso da primeira pessoa como distinção entre os neorrealistas do tempo e Lúcio Cardoso. 

Enquanto que, para Coutinho, Salgueiro definiria (irreversivelmente) o escritor, para Moisés 

nada oferece de novo, repetindo fórmulas já vistas em O cortiço, como o ambiente carregado 

de conflitos, morte, rixas, cenas de sexo e até a presença de uma personagem (Tereza-

Homem) que remete à obra de Franklin Távora. Apesar disso, o último crítico não deixa de 

salientar o domínio da estrutura narrativa e da linguagem, sinais de um escritor maduro 

quanto ao rumo a seguir. 

Massaud Moisés aponta duas modulações na obra de Lúcio, considerando para 

isso, como obras representativas, A luz no subsolo (1936) e Crônica da casa assassinada 

(1959). Enquanto que o primeiro apresenta-se como mudança de perspectiva quanto ao que 

vinha sendo apresentado, o último distancia-se de todo o padrão das obras de até então. Em A 

luz do subsolo, o enredo mescla-se à percepção, como nas outras obras, porém o foco 

narrativo, esperado em primeira pessoa, aparece em terceira, com a introspecção se 

manifestando em discurso indireto livre ou projetada por parte do narrador.  

Ainda em A luz no subsolo, Moisés credita o quadro psicológico expostos pelas 

personagens — situações conflitantes, sentimentos desencontrados, contraditórios — a todas 
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as produções dessa época. O romance funcionaria como representativo dos escritos ficcionais 

até Crônica da casa assassinada. Esses escritos são definidos por um intimismo perscrutante 

da alma, não deixando nada subentendido. A consciência das personagens é devassada, 

expondo seus universos de sombras, mas ainda marcados de grande angústia, da dúvida da 

existência de Deus, do medo, da loucura. Tem-se, assim, Pedro, atingido pela loucura, 

devaneia sobre a existência ou não de Deus, ou mesmo Madalena, que transita do amor ao 

ódio, deixando enredar-se por forças maléficas até culminar no assassinato do marido.  

Corroborando com a opinião de vários escritores e críticos de que A luz no 

subsolo foi um divisor de águas na obra de Lúcio Cardoso e que o marcaria para sempre como 

intimista, Hamilton Santos, em Lúcio Cardoso: nem leviano, nem grave (1987), faz o seguinte 

comentário: “A luz no subsolo[...] rompe de vez com o regionalismo, [saindo] da superfície do 

romance tradicional e [lançando-se] à exploração do que se escondia nos subterrâneos da vida 

do homem enquanto ser universal” (SANTOS, 1987, p. 18). Interessante observar, neste 

comentário, que o crítico faz uma oposição entre as correntes da época, colocando os 

regionalistas como investigadores do meio, da superfície onde transita o homem, enquanto 

que os intimistas deviam deslocar-se para o “subsolo”, ou seja, descer nas profundidades da 

alma humana.  

Para Hélio Pólvora, em “Lúcio Cardoso” (1971), os romances de Lúcio ocupam 

uma posição ímpar na prosa brasileira, sendo muito custoso encontrar um termo de 

comparação e o que mais se aproxima, ainda que forçosamente, é Cornélio Pena. Ambos 

trabalham em “zonas de sombra” (1971, p. 87), Cornélio já comprometido com o mistério da 

existência desde o princípio e Lúcio, após Maleita. O crítico aproxima Lúcio de Dostoieviski, 

no que tange à busca da purificação por meio do sofrimento. Desdobrando o conflito entre o 

Bem e o Mal, sua ficção é instrumento purgativo. Daí a presença marcante de um fatalismo, 

de um “tônus mais dramático e mais premente das psicologias devastadas” (PÓLVORA, 1971 

p. 94).  

Adonias Filho (1958) posiciona a prosa de Lúcio Cardoso “acima dos localismos, 

da terra em sua expressão regional, posta no fundo da órbita que encerra a consciência e os 

instintos” das personagens. A ficção converge para a decifração do ser humano. Ilustrando sua 

definição, refaz o trajeto de algumas obras de Lúcio, a começar por Maleita, a qual destaca a 

fase ainda “nativista” de Lúcio, que acaba por ficar ilhada no conjunto de romances à medida 

que os contornos do autor tornam-se mais nítidos. A partir de Salgueiro, o crítico destaca que 

embora persistam alguns traços nativistas, o escritor ingressa nos caminhos da densidade 

psicológica, tão bem desenhada em A luz do subsolo, que o leitor poderia tomá-la por obra de 



29 

outro romancista, não fosse a linguagem. Subsiste, em Lúcio, o drama que conduz a 

personagem — o herói trágico — ao desespero. Essa comparação com a tragédia clássica visa 

ao esclarecimento de que as personagens não se individualizam no romance, antes atingem a 

representação do homem em frente às vicissitudes do mundo (a origem e a morte, o amor e o 

crime, a paixão e a cólera). Eis como, para o crítico, Lúcio Cardoso “robustece” o romance 

brasileiro frente à ficção universal. 

Temístocles Linhares, em Um intérprete da vida interior (1962), assim como 

Hélio Pólvora, reconhece a singularidade de Lúcio Cardoso nas letras brasileiras: “Há alguma 

coisa de desconcertante nesse autor ainda jovem, na sua austeridade ou na sua tensão perante 

a ida e a condição humana, o que esta lhe inspira de profundo, que se torna difícil explicá-lo 

na paisagem da inteligência brasileira, tão predisposta aos ruídos, e ao lado externo das 

coisas” (LINHARES, 1962, p. 74). Ele ressalta a criação do mundo interior em Lúcio, de um 

aprofundamento tão íntimo do ser humano, que atinge o drama, o trágico. O crítico analisa 

Mãos vazias, A luz no subsolo e O anfiteatro, obras em que pesam sobre as personagens a 

dúvida, a inquietação, a angústia, as paixões violentas, como o ódio.  

Linhares destaca o amadurecimento psicológico na prosa de Lúcio, desde A luz no 

subsolo. Para ele, o autor alcança harmonia e plena expressão com a novela O anfiteatro. 

Abordando os mais sérios conflitos de sentimentos, o autor penetra fundo no psicológico das 

personagens emprestando veracidade e densidade aos acentos humanos, aspecto que o crítico 

considera mais difícil de se atingir pela resistência que o próprio ser humano costuma oferecer 

a essa análise. 

Quase que unanimidade da crítica, recebeu-a Crônica da casa assassinada. A 

obra consagra Lúcio, efetivamente, no campo da ficção e é considerada o ápice de sua 

maturidade literária. Com fins de ilustrar a proposição, fizemos breve recorte da crítica 

publicada em edição crítica de Crônica da casa assassinada, em 1991, coordenada por Mario 

Carelli. Portella (1991) reconhece, da crítica, o destaque dado à competência de Lúcio na 

condução da intimidade, mas ressalva que há outros atributos que não devem ser esquecidos, 

a “ordem social em ruínas” (PORTELLA, 1991, p. 20), o esfacelamento das relações 

intersubjetivas e o uso da linguagem poética, que é a própria transcendência. 

Alfredo Bosi (1991), no ensaio “Um grande folhetim tumultuosamente 

filosófico”, situa Crônica da casa assassinada como uma obra universalizante, ao fugir do 

estereótipo que o europeu tem da literatura brasileira como registro geográfico. Ele enquadra 

Lúcio à linhagem de escritores católicos e intimistas como Mauriac, Bernanos, Green e 

Dostoievski, semelhantes em preocupações metafísicas, religiosas e éticas. Assim, na 
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expressão de Bosi, aprofundam-se o veio psicológico, as valorações morais, as imagens 

religiosas, em atmosferas de temperaturas extremas. 

Adonias Filho vê Crônica da casa assassinada como “o mais realizado dos [livros 

de Lúcio Cardoso]” (1991, p. 769). O temário tem pontos de contato com obras anteriores, a 

exaltação do crítico está na arquitetura do romance, uma teia articulada em equilíbrio, onde a 

tragédia surge em pedaços para atingir a plena projeção. Uma carpintaria que foge ao 

convencional. 

De modo geral, observamos que os críticos apontam, em comum, traços os quais 

podemos considerar característicos da obra cardosiana: a tragicidade que envolve as 

personagens, a introspecção, a disposição espiritual que as envolve, os dramas íntimos e o 

íntimo das personagens devassado, levando-as a descobertas aterradoras sobre si. Enfim, o ser 

humano desfolhado, revelado no tecido de uma estrutura fragmentária que, ao nosso ver, e em 

consonância com Adonias Filho, concorre para a criação de uma aura profundamente 

introspectiva. 

 

 



2 O FOCO EM CRÔNICA DA CASA ASSASSINADA  
 

 

O romance intimista devassa a alma humana por meio da análise e transcrição da 

intimidade, da interioridade e, por fim, da consciência das personagens. José Guilherme 

Merquior, em De Anchieta a Euclides. Breve história da literatura brasileira (1996) aponta o 

romance “psicológico de tipo moderno”, aquele de “estrutura não-linear”, como o último 

estágio do romance de tensão interiorizada. Não se tem mais o “relato de narrador impessoal e 

onisciente, usado pelos realistas e naturalistas”, e sim a troca desse pela história contada do 

ponto de vista do herói-autor (Proust) ou então, como em James e Conrad, pela narração 

construída com ponto de vista plurifocal, isto é, a partir da perspectiva de vários personagens. 

O ápice desse estágio é alcançado com os romances introspectivos de James Joyce, Virgínia 

Woolf e Willian Faulkner.  

No romance de 1ª pessoa, o deslocamento da visão absoluta de um narrador para 

um ponto de vista restrito, o de determinada personagem ou personagens, pode dar lugar às 

divagações em predomínio à descrição dos acontecimentos. Essa oposição, sob a ótica de 

Käte Hamburger, em A lógica da criação literária (1975, p. 105), estabelece-se ao se colocar 

as personagens fictícias retratadas “agindo para fora”, quando se trata de relatar os 

acontecimentos, e “vivendo uma experiência”, quando se voltam para a existência interior. 

Hamburger observa que as narrativas não se encontram em estágio puro, as duas formas se 

alternam, e o fator decisivo para avaliar se uma obra deve receber a designação de objetiva ou 

subjetiva é o emprego do recurso estilístico da narração, ou seja, “se os personagens são vistos 

mais ‘de fora’ ou ‘de dentro’” (HAMBURGER, 1975, p. 105). Logo, o ponto de vista 6, por si 

                                                           
6 Nos fins do século XIX, o ponto de vista torna-se uma inquietação para os romancistas, que o viam como um 

recurso de grande valia para a composição do texto. Henry James faz surgir as primeiras reflexões nos 

prefácios de seus livros, saindo em defesa de uma narrativa ideal, aquela que desse a impressão de estar sendo 

dramatizada, que fosse a mais impessoal possível, sem interferências, comentários ou digressões do narrador. 

Buscava-se o efeito de que a história contava-se a si mesma, posição, também defendida por Percy Lubbock. 

A legitimidade do romance de primeira pessoa somente estabelece-se no século XX, com as considerações de 

Kayser. O teórico destaca a mudança do narrador da épica em relação ao narrador do romance. Na épica, fala-

se a um público, com o qual se partilha experiências e valores, o tom é solene e faz-se a mediação entre os 

acontecimentos narrados e esse público, assumindo uma postura que prima pela objetividade, distanciando 

tanto o narrador como o público do fato narrado. Com o surgimento e consolidação do romance, de foro 

individual, a distância se perde e a proximidade cria a ilusão de realidade. Essa aproximação parece fazer o 

leitor acreditar que o narrador fala diretamente a ele. A representação do real no romance suscitou várias 

discussões em teoria literária. Seria possível falar do mundo ou esse somente poderia ser referencial? Da 

discussão feita por Antoine Compagnon (2010) acerca da mimèsis, é válido retomar que o crítico busca fugir 

do binarismo imposto pela teoria literária, em que um grupo vê a literatura possível apenas do âmbito da 

referencialidade, enquanto outro crê que a literatura tem por objetivo representar a realidade. Compagnon vê a 

literatura como o “entrelugar, a interface” (2010, p. 135), capaz de figurar como um ponto de equilíbrio entre 

a ficção e a realidade: “Não se trata de afastar as objeções contra a mimèsis, nem de reabilitar esta, pura e 
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só, não garante a subjetividade da escrita, mas aliado a determinados recursos pode 

sobressair-se. 

A narrativa em primeira pessoa foi muitas vezes condenada porque sofre a 

restrição ocular, mas pode-se contornar essa limitação com certas estratégias, como o narrador 

reproduzir fatos que lhe foram contados, citar documentos aos quais teve acesso ou, ainda, o 

jogo de dimensões temporais entrecruzadas, em que entram a memória e a imaginação, tal 

como em Proust.  

Ainda em defesa da narrativa de primeira pessoa, Kayser (1976) considera que, 

com sua perspectiva mais limitada e uniforme, essa forma tem vantagens sobre a onisciência, 

ao dar unidade e vivacidade à obra. Por outro lado, não podemos ignorar as limitações 

narrativas desse foco, entretanto, pode ser justamente por esse estreitamento de visão que o 

autor se interesse para atingir seus objetivos. A falta de clareza e de consciência de todos os 

fatos põe, deliberadamente, lacunas e enigmas à narrativa. Essa “atitude narrativa”, definida 

por Kayser (1976, p. 215), está intimamente relacionada com o estilo da obra e compreendê-la 

é fundamental para a interpretação da mesma. É válido ressaltar que as considerações feitas 

pelas personagens em primeira pessoa e os efeitos produzidos dependem da perspectiva que 

essa personagem assume. E mais, como ela assume-se: “A testemunha ocular pode ser 

empregada numa grande variedade de maneiras. Seus olhos podem estar voltados para dentro 

de modo a ser ela seu próprio assunto ou para fora, de modo a outros personagens ou a própria 

cena social serem o interesse dominante” (SCHOLES; KELLOGS, 1977, p. 180).  

Em Crônica da casa assassinada alguns participantes transitam nesses diversos 

planos, pois ao mesmo tempo em que focam a protagonista, perdem-se em reminiscências, 

avaliam-se a si mesmas. Ainda há um distanciamento entre o narrador que participa e o 

narrador que conta, como observaremos nos peculiares “pós-escritos”, oferecendo uma visão 

mais integral da personagem. A multiplicação de narradores em primeira pessoa também 

produz o efeito de colocar o leitor em dúvida, uma vez que divergem na maneira de 

compreender os fatos. Além do mais, de certa forma, essas visões variadas sugerem uma 

manipulação do “autor-implícito” para manter o equilíbrio da tensão instalada nos conflitos da 

narrativa. 

Maria Lucia Dal Farra, em O narrador ensimesmado (1978), promove uma 

reflexão acerca da classificação rígida estabelecida ao foco narrativo a partir da pessoa 

                                                                                                                                                                                     
simplesmente em nome do senso comum e da intuição, mas de observar como foi possível refundir o conceito 

de mimèsis depois da teoria” (COMPAGNON, 2010, p. 112). Tudo se resolve se os seres “dos mundos 

possíveis” forem compatíveis com os do mundo “real” (COMPAGNON, 2010, p. 132), o que ocorre por meio 

de um conceito bastante familiar a nós, a verossimilhança. 
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gramatical, desfazendo certos equívocos ao demonstrar que a questão do foco narrativo é 

longa e complexa, não encontrando unanimidade entre os críticos e estudiosos. Longe de ser 

apenas um recurso técnico responsável pela montagem da narração, o foco narrativo, ou ponto 

de vista, ou ainda visão narrativa, traz em seu bojo questões ideológicas e suscita discussões e 

divergências sobre a “ilusão de realidade”.  

O cerne do trabalho de Dal Farra é o foco narrativo de primeira pessoa. Buscando 

desmistificar esse narrador como menos objetivo ou menos poético pela tradição crítica, a 

estudiosa empreende uma pesquisa aprofundada sobre o posicionamento dos melhores 

analistas do foco narrativo, propiciando ao leitor um panorama das classificações feitas acerca 

desse assunto, que culmina na mostra de uma caracterização falha por parte da crítica ao 

examinar esse foco. Tal estudo ainda contribui para as discussões acerca do “autor-implícito” 

para demonstrar a inexatidão de se rotular o narrador.  

O ângulo de visão, trabalhado em determinada amplitude ou deficiência, 

proporciona certo efeito e o narrador o escolhe com esse intuito, manipula-o ao seu bel-

prazer. Mas é preciso ter em mente, como aponta Dal Farra (1978), que a ótica expressa na 

narrativa pode não emanar somente do narrador, como apregoa a tradição crítica, mas do “ser 

que habita para além da máscara” (1978, p. 20), utilizada pelo autor. Esse ser, decalcado do 

escritor, do homem real, mantém um distanciamento do narrador e assegura uma visão mais 

ampla que esse, permitindo a percepção dos valores que a obra exprime. A presença desse 

“autor-implícito”7 é justificada “de acordo com as finalidades e consoante à escala de valores 

que o autor tem em mente” (DAL FARRA, 1978, p. 21), proporcionando, a cada novo 

romance escrito, que o autor faça uso de um determinado autor-implícito, o qual manuseará a 

intriga e seus elementos, como o narrador, as personagens, as ações, o tempo e o lugar. O 

narrador, a quem em primeira instância podemos atribuir os valores veiculados na narrativa, 

pode estar submetido, tal qual um títere, a uma mente superior. Dal Farra compara o autor-

implícito a Janus, com uma face voltada para o presente e outra para o futuro, dominando 

todos os horizontes à sua vontade, determinando a “ótica” do romance. A “ótica”, conforme a 

estudiosa, é o conjunto de toda a hierarquia de visões as quais o autor implícito pode tirar 

                                                           
7 Wayne C. Booth, crítico norte-americano, contribuiu sobremaneira para a análise da narrativa ao negar o mito 

do desaparecimento do autor, uma vez que esse está sempre presente na narrativa e, por mais velado que seja, 

acaba por submergir na narrativa, seja por meio de uma voz narrativa que o represente ou por trás de uma 

personagem. É o que Booth denomina “segundo-ser”, uma versão do “homem real”, o autor implícito que 

controla tudo por trás da cena (Cf: Carvalho, 2012, p. 35). Pouillon não faz distinção entre o romancista (o 

escritor) e o narrador implícito. No entanto, consideramos relevante essa distinção ao usarmos a teoria de 

Pouillon por trabalharmos, em Crônica da casa assassinada, número extenso de narradores, que, conforme 

hipótese nossa, serão agregados por uma “mente superior”, a qual as manipula com um intuito específico. 
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proveito e esse escolherá o narrador favorecendo suas intenções, raciocínio que a leva a 

concluir que a compreensão do mundo ficcional, pelo leitor, não é dada pela visão do 

narrador, este é um ponto de referência e não o absoluto, único ou verdadeiro. Para corroborar 

a força do autor-implícito, Dal Farra aponta que mesmo o narrador julgado impessoal, o de 

terceira pessoa, é manipulado num jogo de “visão” e “cegueira”, a voz ou o silêncio lhe é 

dado a gosto do primeiro. 

 

 

2.1 AS “VISÕES” DE POUILLON 

 

Crônica da casa assassinada é construída como um mosaico, em que as diversas 

personagens narram fatos coincidentes do seu ponto de vista. A matéria narrada dos 

acontecimentos que as envolvem e dos sentimentos de cada uma, a depender do ponto de 

vista, permite a cada uma delas a liberdade de expressar seu pensar e sentir sobre os fatos 

acontecidos. A instauração de diversas personagens relatando os fatos de acordo com sua 

própria interpretação cria uma constante tensão no romance, assim como mantém um ar de 

incerteza e mistério que ronda determinados acontecimentos. Isso é fundamental para a 

edificação de uma narrativa ambígua, que coloca o leitor no terreno da incerteza, propiciando 

a reconstrução do todo de muitos ângulos, uma vez que isso dependerá da sua identificação 

com uma ou outra personagem.  

A consideração de Pierce Lubbock de que a escolha da forma de narrar coaduna 

com as potencialidades da matéria romanesca nos ajuda a entender a escolha do foco para o 

romance Crônica da casa assassinada. A decisão por um ou outro ponto de vista deve ocorrer 

de forma a privilegiar o que se quer comunicar ao leitor e o acerto nessa escolha possibilita a 

credibilidade nos fatos. Dentre as teorias do foco narrativo, a de Jean Pouillon, nasce da 

proximidade entre o mundo real e o ficcional, pois sem o primeiro, o romancista não tem de 

onde tirar elementos expressivos para construir o último. Para moldar a verossimilhança, o 

ficcionista coloca suas personagens sob um palco físico, numa dada duração temporal, 

dotando-os de um perfil psicológico e esses elementos devem estar atrelados a uma forma 

pertinente de ligá-los à realidade, nascendo, então, o ponto de vista.  

Pouillon (1974) discute o romance como um gênero que deve captar a nossa 

linguagem íntima, falando ao nosso interior e submetendo-se ao ritmo de nosso tempo 

pessoal. Diferente de gêneros que apreendem as ideias ou os sentimentos já constituídos, o 

romance brota dos sentidos que se formam ao se compreender a expressão e o expresso. Para 
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tanto, o crítico faz uma comparação com a poesia, apontando que na primeira o conteúdo é 

julgado a partir da função da expressão, no último, a presença do sentido é que deve ser 

revelada o mais rápido possível, de modo que se desenvolva no espírito do leitor 

simultaneamente à leitura. Se, na poesia, as dificuldades advêm da submissão à forma, no 

romance, são oriundas de se expressar a realidade humana sob um determinado ângulo. 

Para o estudioso, o romance e a psicologia têm o mesmo objetivo: compreender a 

realidade humana, levando em conta as devidas diferenças, pois a psicologia busca nos 

transmitir a compreensão de nós mesmos, enquanto sujeitos, e o romance propicia a 

compreensão de outrem, não sendo somente um constructo que obedece a certa forma 

literária, mas que atende a um fim, que suponha um entendimento do universo humano e 

como lidar com as questões relativas a ele. Assim, o romancista busca na experiência concreta 

a matéria para a construção da narrativa, dando verossimilhança ao texto. E mais, o que o 

torna romancista, segundo Pouillon, é  

 

o poder de separar, na experiência pessoal que lhe é imprescindível, a 

consciência do que seja a compreensão e o fato concreto da compreensão 

particular de determinada pessoa e de passar a utilizar essa consciência para 

criar um personagem [...], ente cuja invenção material, nesse caso, não é 

empecilho para a realidade psicológica (POUILLON, 1974, p. 24).  

 

Desse modo, observa-se a ligação entre o romance e a psicologia, tendo esta o 

sentido o mais amplo possível, a “descrição objetiva do universo humano” (POUILLON, 

1974, p. 24). Para se evitar possíveis mal-entendidos, o crítico faz um esclarecimento do que 

se deve entender por objetividade, observando que essa se alcança com o respeito à natureza 

do objeto e não o método descritivo desse. Aliás, ressalta que a objetividade não é exclusiva 

da descrição do exterior e, sequencialmente, que descrição não se atém apenas ao registro de 

uma observação, em sim de “fazer existir no espírito do leitor uma realidade que para nós só 

existe na medida em que desejamos aí ver um significado” (POUILLON, 1974, p. 25). A 

análise psicológica faz o objeto existir também em seu caráter fictício, uma vez que as 

experiências para a ficção são extraídas de experiências reais.  

Considerando que a percepção, correspondente à apreensão da objetividade 

material de uma realidade, e a imaginação, que fornece o sentido da percepção a partir da 

consciência pessoal do observador, juntas, oferecem o conhecimento integral de dada 

realidade, o que se torna essencial na narrativa é como o narrador expressa a compreensão da 

realidade a depender das emoções que regem a sua consciência.  



36 

Lembremo-nos de que uma personagem pode ser vista de muitas maneiras que 

equivalem ao seu possível uso real. Essa escolha do romancista dependerá daquilo que ele 

pretende que se compreenda. Em outras palavras, Pouillon observa que a depender da posição 

do autor em relação a suas personagens, é possível adotar uma posição “fora”, que privilegia a 

manifestação objetiva da realidade ou uma posição “dentro”, a própria realidade psíquica, a 

qual pode ser analisada sem considerar o mundo exterior ou pode esse psiquismo estar 

atrelado ao mundo exterior, dando-lhe sentido, organização; nesta última, “o que eu sou [a 

personagem] é o que faço e minha conduta é a revelação do meu ser, mesmo quando parece 

determinada pelas condições exteriores” (POUILLON, 1974, p. 53). Assim, a perspectiva 

“fora” será descrita de maneira puramente objetiva, enquanto que o “dentro” se desdobra em 

visão “com” e visão “por detrás”. 

Ao se escolher a visão com, constitui-se uma personagem como centro da 

narrativa. Renunciando à visão demiúrgica, os fatos serão centrados no relato dela e, em 

contrapartida, essa personagem-narrador revela-se a nós a partir da sondagem que faz das 

outras personagens e dos fatos, “penetramos imediatamente a sua conduta, como se nós 

mesmos a manifestássemos” (POUILLON, 1974, p. 54). É necessário ressaltar que a 

centralidade desse narrador não está em seu destaque como personagem, mas que é à partir 

dela que os outros serão vistos, “com” ele vive-se os acontecimentos narrados, “não é a ele 

que vemos e sim aos outros ‘com’ ele” (POUILLON, 1974, p. 55). Embora essas personagens 

sejam compreendidas a partir do íntimo daquele com quem nos colocamos desde o princípio, 

não se tornam engessados, pois ainda é possível manter-lhes o caráter de incerteza, de 

mistério, visto não os conhecermos em sua essência. Também não perdem o caráter de 

profundidade, manipulado conforme o gosto do autor ao elaborar a natureza da personagem 

central e a penetração que essa terá quanto às outras personagens.  

Para Pouillon (1974, p. 56), o indispensável no romance é que se mantenha das 

personagens vistas o que chama de “existência em imagem”, ou seja, uma apresentação 

através de quem nós os vemos, uma “aparição”. Captamos a existência das outras personagens 

pelo prisma emocional de quem narra, a visão do narrador é trespassada por seus sentimentos. 

Em contrapartida, o narrador será visto não em sua interioridade, mas pela imagem que 

concebe dos outros, numa espécie de refração. Assim, o narrador não volta para si, nós o 

entendemos a partir de como ele vê os outros, ele tem uma consciência irrefletida de si 

mesmo. Veremos que, quando essa personagem busca uma consciência clara de si, sua 

posição mudará para a visão “por detrás”.  
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A visão “por detrás” exige um grau de distanciamento do interior da personagem, 

um afastamento comedido, de forma a não ficar exterior a ele, pois há de considerar de 

maneira objetiva e direta sua vida psíquica. Para esclarecer essa posição do narrador, Pouillon 

a compara a nossa atitude quando analisamos a nós mesmos, nos distanciamos de modo a nos 

tornar objeto da análise, também o assemelha ao julgamento que fazemos dos sentimentos e 

pensamentos de outrem, o fazemos sem os tornar nosso. A posição será de um demiurgo ou 

um espectador privilegiado e, ainda que seja o autor-implícito, estará distanciado desse 

narrador. A onisciência predomina, não há intermediários entre o narrador e as personagens, o 

primeiro tem uma visão direta do psiquismo delas. Esse é o ponto de vista da explicação, o 

narrador detém todas as informações e as dá, paulatinamente, ao leitor.  

Pouillon (1974, p. 65) aponta o que ele considera uma falha nesse ponto de vista: 

o “privilégio inadmissível do autor frente ao leitor”, uma vez que o último fica subordinado 

aos quereres do primeiro, eles não compartilham a informação. Percebemos que Pouillon 

enxerga essa posição como uma deficiência porque o autor está “dentro” ao passo que o leitor 

está “fora”. Isso não quer dizer que ele acredite que ambos, autor e leitor, devessem ver as 

mesmas coisas, o escritor pode tecer as personagens sem impor sua visão pessoal, colocando-

as uma frente a outra, levando-as a se perceberem, como ocorre em Dostoievski, deixando ao 

leitor sua maneira de interpretá-las. Assim, essa flexibilidade não exclui o leitor do processo e 

garante um aprofundamento psicológico no romance. 

Já a visão de “fora” constitui-se da observação de fatos externos, sem comentários 

ou conhecimento da vida das personagens por parte do narrador. Isso não significa, entretanto, 

negar a psicologia das personagens. A visão “fora”, apreendida pela conduta, pelo aspecto 

físico da personagem e o meio em que ela vive, pode ser reveladora do “dentro” à medida que 

desvela o caráter da personagem. O narrador se abstém de comentários. É a relação do 

indivíduo com o meio e a expressão dessa vivência que revelam o “dentro”, ou seja, as 

atitudes “fora” nos dão uma visão “dentro”, interior da personagem, sem quaisquer 

interferências.  

A perspectiva do olhar, por si só, não apresenta as personagens prontas, fixas. À 

medida que a história, no sentido de diegese, as envolve, elas vão se constituindo, uma vez 

que nem sempre estão prontas e se completarão ao longo da narração. O herói ou outras 

personagens podem não se modificar em sua essência, mas passam por uma evolução 

conforme o escoar do tempo. O caráter essencial do tempo, conforme Pouillon (1974, p. 20), é 

que os acontecimentos vão sucedendo sem necessariamente se determinarem.  
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Outro aspecto ressaltado pelo teórico é haver encadeamento psicológico de certos 

acontecimentos, ou seja, não há apenas um relato de uma série de fatos, mas que entre dois 

acontecimentos da série, uma reação, um sentimento ou ideia de um ou vários personagens 

pode intervir no outro. Trata-se aqui da imprevisibilidade da narrativa, em que a ligação entre 

os acontecimentos não é unívoca, os elementos não têm de propriamente estar ligados ao que 

veio anteriormente, como se a posição espacial fosse o mais relevante; essa ligação, a que 

Pouillon define como contingência, está voltada para o tempo, o qual cabe revelar as 

personagens. Sumariamente, apontamos os dois caracteres que para o estudioso é essencial ao 

romance: a espessura psicológica, dada pelas personagens, e o tempo, e esses elementos estão 

intimamente ligados, podendo esse último ter o papel de completá-las.  

Essa interligação entre o tempo da narrativa e a apresentação das personagens, 

assim como o predomínio da visão “com”, fornecem suporte para avaliarmos as relações 

estabelecidas entre as personagens de Crônica da casa assassinada. A descontinuidade no 

tempo tece, aos poucos, as personagens e os acontecimentos, os quais vez ou outra são ligados 

por um mesmo fio, tudo isso sob o olhar pessoal de cada narrador, promovendo maior 

profundidade subjetiva. 

 

 

2.2 QUANDO MUITOS FALAM 

 

A fábula de Crônica da Casa Assassinada compreende dez narradores-

personagens, que relatam parte da história de uma família aristocrática e decadente do interior 

de Minas Gerais. O conjunto de acontecimentos gravita em torno da personagem Nina, 

mulher atraente e sedutora, que abandona o Rio de Janeiro para viver na Chácara dos 

Meneses, após se casar com um de seus herdeiros. A convivência dessa personagem com as 

outras e os conflitos gerados entre ela e algumas das personagens são narrados em 56 

capítulos, fora de ordem cronológica, marcados por dois grandes períodos: a chegada de Nina 

logo após seu casamento com Valdo e seu retorno à Chácara após 15 anos de afastamento. 

Nina é considerada, desde o primeiro momento que chega na Chácara, como 

elemento estrangeiro, com uma aura diferente da dos Meneses, além da extrema beleza física, 

um contraste com as mulheres austeras da Chácara, a saber, Ana Meneses, esposa do 

primogênito e chefe da família, Demétrio, e Betty, a governanta. Esse elemento será o 

contraponto entre Ana e a cunhada, transformada em sua rival. Não apenas Ana vê Nina com 

reservas, Demétrio, em maior ou menor grau, será, também, um opositor, manifestando a 
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adversidade em conversas salpicadas de ironia, ou manipulando acontecimentos que resultam 

no abandono de Nina à Chácara. O único familiar a recebê-la bem será Timóteo, irmão mais 

novo, visto como pária pelos outros Meneses. Após embates familiares, o caçula resolve 

encerrar-se no quarto da residência a fim de não ser punido. Com a chegada da nova cunhada, 

encontra nela o que considera uma cúmplice. Por diversos fatores, a vida de Nina torna-se 

insuportável naquele ambiente e ela se muda para o Rio de Janeiro, grávida. Como não 

pretende retornar, não se opõe a que a cunhada vá a seu encontro, no Rio, e leve a criança de 

volta à residência dos Meneses. No entanto, após tantos anos de afastamento, Valdo recebe 

uma carta em que ela comunica seu deslocamento, já em curso, de volta à família. Esse 

segundo grande momento da narrativa conta com a presença de André, filho de Nina e Valdo, 

intensificando os conflitos entre os Meneses. 

Para compreendermos o processo de desagregação que se instaura no seio familiar 

dos Meneses, buscamos recompor a estrutura romanesca, que é edificada em movimentos 

temporais de vai e vem por meio de cartas, confissões, depoimentos e memórias dos 

envolvidos na trama. Os 56 capítulos, divididos de modo irregular entre as personagens, 

encontram-se organizados da seguinte forma: André e Ana destacam-se pelo número de 

registros, organizados em onze partes para ele e dez para ela. Ele as registra em um caderno, 

de modo a torná-lo um diário; às suas anotações, Ana chama confissões. As memórias de 

Padre Justino estão registradas em cinco capítulos; Valdo, por meio de cartas e depoimentos, 

nos narra os fatos em nove capítulos; os diários de Betty estão subdivididos em cinco 

capítulos; Nina deixa duas cartas a Valdo e duas ao Coronel, da qual uma é subdivida em dois 

capítulos; do farmacêutico e do médico, temos quatro depoimentos de cada; as memórias de 

Timóteo aparecem subdivididas em dois capítulos e do Coronel temos um depoimento.  

A variedade de gêneros (cartas, memórias, depoimentos e confissões) atende, a 

princípio, à necessidade de trazer à tona lembranças. Evocar o passado para quê? Qual a 

necessidade que move as personagens ou uma personagem, o narrador-organizador8, a exigir 

o passado? Com efeito, muitos podem ser os motivos dessa busca. Pode-se partir do presente 

e buscar o passado para recordá-lo, mantê-lo vivo, também pode-se avaliar o ocorrido, julgá-

lo com distanciamento, uma vez que há o afastamento temporal e emocional, que pode trazer 

maior lucidez às novas ponderações. Levando em conta que os diários predominam na 

                                                           
8 Na análise de Sônia Brayner, há um elemento investido de transmitir ao leitor “cada fase, cada clima da ação” 

(BRAYNER, 1996, p. 718) e que, para tanto, colhe as informações, depoimentos e os organiza tal qual um 

editor. Sendo essa a função desse elemento, passaremos a nomeá-lo, a partir deste trecho, de narrador-

organizador. 
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narrativa, vamos, a princípio, considerá-los como eixo de toda a história, e que os outros 

gêneros são suportes para o objetivo maior do que se pretende extrair dos relatos.  

Usando estratégia diferente de seus outros romances, em que as referências são 

diretas, Lúcio estrutura Crônica da Casa Assassinada num mosaico de gêneros que 

privilegiam a escrita íntima, aprofundando a atmosfera de introspecção. Para o crítico Alfredo 

Bosi, Lúcio Cardoso, na maturidade da carreira, é “um inventor de totalidades existenciais” 

(BOSI, 1994, p. 414), não se prendendo apenas ao relato psicológico. Há uma fusão do 

introspectivo, do atmosférico e do sensorial, adensando o romance, e, ao nosso ver, a 

perspectiva narrativa contribui sobremaneira para esse efeito. 

A tessitura dos acontecimentos e das personagens é construída aos poucos, a cada 

capítulo em que uma delas assume a direção da narrativa, em várias apresentações cênicas que 

comporão, na totalidade dos registros, a história. Para Lubbock, a matéria romanesca, quanto 

à sua forma de apresentação, tanto cênica quanto sumarizada, poderá ser trabalhada de forma 

pictorial — através de quadros — ou de forma dramática — compreendendo a existência de 

um narrador que expressa os fatos com sua própria linguagem e apreciação deles, a fim de 

reproduzir o que vai à sua mente. Considerando que a interferência dos vários personagens-

narradores ocorre pela seleção da visão “com”, cada qual à sua vez assumindo esse papel, a 

narrativa adquire uma apresentação cênica. Em cada um dos registros feitos, o narrador não 

dá uma visão englobada dos acontecimentos, ela o faz de modo particularizado, expondo seu 

olhar e sua interpretação, resultando num tratamento pictórico-dramático: ora a narrativa 

apresenta-se de forma pictórica, sendo desenhada pelo olhar do narrador, ora ela aproxima-se 

ainda mais do leitor, que a absorve por meio dos discursos diretos estabelecidos entre as 

personagens. A alternância perfaz o tecido narrativo: as personagens tornam-se sujeito da 

enunciação por meio do discurso direto para, logo em seguida, a personagem-narrador, sujeito 

do enunciado, retomar a narrativa, não perdendo o controle sobre ela.  

A fragmentação da narrativa não acontece unicamente pela narração das várias 

personagens. Alguns capítulos se perfazem num movimento entre diferentes tempos do 

enunciado e, em menor número, há aqueles em que são feitas inserções de enunciação, 

indicados pelo narrador-organizador como “pós-escrito”. Essas interferências ilustram as 

manipulações feitas por esse compilador, conduzindo, acima da vontade e intenção de cada 

uma dessas personagens, a impressão total da narrativa. Iniciaremos por averiguar o propósito 

da escrita de cada uma dessas personagens e do propósito maior, do narrador-organizador. No 

entanto, consideramos que esse orquestrador das reminiscências de nossas personagens não 

esteja em posição máxima nessa manipulação, escapando-lhe a absoluta regência da história 
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dos Meneses. Para efeito de análise, passaremos a estudar, individualmente, os registros, sem 

necessidade de colocá-los em ordem cronológica. 

 

 

2.2.1 Do menino ao homem 

 

À personagem André é dado destaque tanto no número de registros, são onze 

capítulos, quanto na primazia de abrir o capítulo I da narrativa. Tomamos ciência dos 

primeiros fatos pelo seu olhar. Partiremos da narração dessa personagem, paulatinamente, até 

o da personagem que menos interfere nos fatos, o Coronel Amadeu Gonçalves, buscando 

agregar dessas posições o valor significativo do passado.  

Registrando suas memórias em um caderno, o que pretende a personagem André? 

Ele busca cristalizar o passado, apegar-se aos restos de memória que o registro não deixa 

apagar? Compreender o que acontecera, como se constituíra a partir do encontro com Nina?  

O primeiro capítulo do romance, num movimento in media res, inicia-se com as 

reflexões de André sobre a separação que a morte impõe ao ser, as lembranças que 

recompõem cada momento vivido anteriormente ao “para sempre” dessa separação. A 

personagem André questiona se poderá suportar viver, no restante de seus dias, a dor de estar, 

nesse ad infinitum, no “para sempre”, conforme sua própria expressão, separado de Nina pela 

morte. Essas reminiscências iniciam-se num tempo impreciso, já que a data não se completa: 

dá-se o registro que ele faz no seu caderno no dia 18 de um mês que não está expresso, num 

ano indeterminado do século XX. O tempo da narrativa desdobra-se entre diversos passados. 

Os dois primeiros parágrafos abarcam o tempo da enunciação, dado que no momento em que 

escreve, André se pergunta do futuro, das experiências sem Nina: “Até quando, longe de mim, 

já sob a terra que agasalhará seus restos mortais, terei de refazer neste mundo o caminho do 

seu ensinamento [...]” (CARDOSO, 1996, p. 5). 

Adiante, há uma mudança no tempo do registro, pequena distância entre 

enunciação e enunciado. Temos a descrição que André faz do velório de Nina, sempre 

entremeada das considerações do jovem sobre cada ação que ali acontecia: o calor 

insuportável dos últimos tempos, as conversas na sala. A sensação de aniquilamento que o 

acompanha naquele episódio o faz um autômato, a vagar pela casa. Em seu íntimo, um 

turbilhão de sensações é seguido por flashes de momentos vividos, incredulidade diante do 

desfecho dado àquele ser tão “intensamente preso à mecânica da vida” (CARDOSO, 1996, p. 

9), momentos de lucidez diante do fato, acompanhado de uma dor que praticamente o sufoca.  
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Mais um corte ocorre no tempo da narrativa. Do momento do velório, as 

lembranças de André voltam à penúltima noite em que Nina esteve viva para contar como, 

subitamente ela melhorara, reacendendo uma chama de esperança no jovem: “Eu acreditava 

quase que sua fabulosa energia houvesse dominado, afinal, os germes da morte depositados 

em sua carne” (CARDOSO, 1996, p. 15), mas não havia como se enganar, era perceptível o 

estado de Nina e ele reconhece que ela não sairia daquela situação. Assim, o tempo, para 

André, passa a ser tormento: “Esses tempos, como eu queria livrar-me deles! Não haveria 

para ela, ai de mim, continuidade no tempo, mas eu prosseguiria, e quem iria me fazer 

companhia nessa extensa jornada?” (CARDOSO, 1996, p. 15). O momento final é inadiável e 

expresso por André por uma metáfora “no tabuleiro vazio, o destino havia colocado, afinal, 

seu irrefutável tento preto” (CARDOSO, 1996, p. 17), como se evitasse tocar diretamente na 

morte.  

O rapaz descreve seus últimos diálogos com sua amante, entremeados de 

desespero, ciúmes e ilusão, ele não querer aceitar o destino. Para isso, Nina formula planos de 

irem, os dois, embora da Chácara quando ela melhorar. Como ele não compartilha dessas 

ilusões, ela se enfurece e, ainda que em estágio terminal, em que o vigor abandonou quase que 

por completo seu corpo, reúne forças para desferir uma bofetada no jovem. Essa passagem 

simboliza a força, a presença que a personagem Nina impõe em todo o romance. Mulher 

voluntariosa, determinada, cheia de vida e brilho, mantém sua personalidade forte até o último 

instante. Nos diálogos finais com André, Nina mantém seu domínio sobre ele e o faz jurar que 

jamais se despojará das lembranças dos momentos que compartilharam. Num gesto submisso, 

André se ajoelha e aquiesce ao pedido da amante com um último beijo. Os registros que se 

sucedem serão a concretização da jura feita a Nina? 

A narrativa, mais uma vez, no seu movimento temporal, volta ao dia do velório, 

com André indo ao encontro do corpo de Nina para o derradeiro adeus. Encaminhando-se 

para a sala onde jazia o corpo, ele encontra Valdo e, revestido de um sentimento de 

estranheza, um distanciamento maior ainda do que aquele que sempre marcara pai e filho, 

observa que a morte, em sentido mais amplo, havia acometido não só Nina, mas todos os 

Meneses. Ainda mais, percebe que naquele momento “o resultado de um longo e paciente 

trabalho de desagregação” (CARDOSO, 1996, p. 30) atingira a família.  

É estabelecida uma atmosfera de estranheza, comum ao romance introspectivo, 

assim como a valorização do elemento “família” como núcleo de conflitos e crises interiores. 

As personagens, na intenção de manter o estatuto da família, valor caro à sociedade burguesa, 

são enredados numa rede de relações ilusórias, frágeis, que não se sustentam. Daí sobrevêm 
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os enfrentamentos e dissidências entre os membros familiares. Essas características são 

entrecruzadas, por exemplo, no trabalho de Teresa de Almeida9 (2009, p. 60), ao aproximar os 

romances de Julian Green e Lúcio Cardoso.  

Nos últimos registros de André, a construção de Nina permanece envolta no 

encanto que ela sempre despertara no rapaz. Ela parecia indestrutível diante da morte, capaz 

de subsistir a todo padecimento oriundo da moléstia que a acometia, ainda que estivesse tão 

próxima da morte. Para ele, ela apresentava o mesmo ar sedutor de outrora:  

 

Eu acreditava quase que sua fabulosa energia houvesse dominado, afinal, os 

germes da morte depositados em sua carne. Apoiada aos travesseiros — 

reclamava sempre novos, de paina leve e fresca —, o busto ligeiramente 

inclinado para a frente, ia alisando os cabelos embaraçados, enquanto eu 

sustinha o espelho diante dela. Um fogo divino, uma presença maravilhosa 

parecia de novo inquietar-se em suas entranhas (CARDOSO, 1996, p. 15). 

 

Observamos que o narrador nos dá uma descrição de Nina sob o olhar do jovem 

apaixonado, encantado com sua aura, seu magnetismo, que não se apaga por completo. A 

visão “com” aproxima o leitor de Nina para ser vista como André a enxerga. Esse olhar vai 

sofrendo transformações sutis ao longo da narrativa, Nina vai se tornando menos etérea e mais 

carnal, suscetível à corrosão da carne, é a morte que se aproxima. Observa-se, no jogo 

semântico das palavras, o contraste entre vida e morte: “apesar daquele movimento de 

vivacidade, apesar do ar que ela desejava colorido e moço, havia em sua fisionomia certo tom 

petrificado, que dava àquele piscar de olhos o aspecto de um esgar melancólico (CARDOSO, 

1996, p. 15, grifos nossos).  

Deve-se observar que sendo este o capítulo de abertura do romance, muitos fatos 

ficarão por esclarecer, uma vez que não estão estruturados cronologicamente, trazendo 

confusão ao leitor, que provavelmente não entenderá a relação dúbia de Nina e André, 

registrada na página 16 do capítulo. Logo, restará, ao leitor, encontrar nos movimentos 

prolépticos da diegese a ligação entre as duas personagens: mãe/filho, amantes. O próximo 

registro incide no capítulo 17, com a denominação de “Diário de André (II)”, em que o jovem 

espera, em seu quarto, a visita de Nina. Como ela demorasse, ele impacienta-se, começando 

por consolidar uma personalidade emocionalmente instável, já esboçada em capítulo anterior, 

e inicia-se a transformação pela qual enxergará Nina, em toda a sua complexidade, até que 

tudo se finde com a morte dela. A visão “com”, adotada por André, leva o leitor a identificar 
                                                           
9 Em Lúcio Cardoso e Julien Green: transgressão e culpa, Teresa de Almeida empreende um breve cotejo entre 

alguns escritores católicos brasileiros e franceses, de linha intimista. Contudo, foca no forte vínculo, já 

apontado pela crítica literária, entre Cardoso e Green. A autora trabalha as semelhanças e diferenças entre a 

obra dos dois escritores. 
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as múltiplas facetas de sua amante. O que ele caracteriza como movimento “revelador de tão 

inequívoca simpatia”, transfigura-se em “gesto vulgar” (CARDOSO, 1996, p. 214), 

desnudando-lhe os primeiros defeitos da amada, adiante resumidos em: “de que estranhos 

recursos de malícia e fingimento aquela mulher era dotada, como sabia de um simples 

detalhe, de um olhar de uma palavra sem importância, compor a atmosfera precisa de um 

engano!” (CARDOSO, 1979, p. 189).  

Ao fazer menção a seu diário em “Não pude dormir, levantei-me, tateando a 

escuridão em busca deste caderno” (CARDOSO, 1996, p. 217, grifo nosso), André estabelece 

o tempo do discurso, o próprio tempo do ato de escrever, que é o presente do narrador. Tempo 

quase concomitante com o de personagem, possibilitando-o rever os instantes recém-

acontecidos, como se desabafasse, confidenciasse suas experiências, tão novas, sensações tão 

distintas, as quais não poderia compartilhar com nenhum dos membros da Chácara. A 

distância entre o “eu” que narra e o “eu” que vivencia apresentará diferentes graus, próximos, 

quando do registro de uma noite anterior, tal qual ocorre no início do segundo capítulo; 

distantes, quando da interferência marcada pelo narrador-organizador: 

 

(Escrito à margem do diário, com letra diferente: Só muito tempo depois 

pude compreender todo o ímpeto que havia naquele gesto: era como um ato 

de feitiçaria, e o seu esforço, menos para subjugar-me o corpo, era à alma 

que se dirigia. Pobre Nina, ainda aqui não havia em sua personalidade senão 

instinto: no esforço de submeter — o que era para ela como a própria vida — 

atravessava fronteiras e atingia em cheio o proibido) (CARDOSO, 1996, p. 

223, grifos do autor). 

 

Dois aspectos importantes a serem observados desse fragmento: primeiramente, 

temos a anotação de André num tempo muito posterior às outras anotações do diário, 

apresentando uma extensão narrativa na qual se realiza o movimento da visão “com” para a 

visão “detrás”, em que, na postura de narrador e não mais personagem, revê a si com intuito 

de analisar os fatos passados. A postura irrefletida da personagem passa para a refletida do 

narrador, que redescobre certos aspectos até então não conscientizados. A elasticidade 

temporal estabelecida entre as séries dos registros feitos próximos aos acontecimentos e a 

anotação num tempo que, embora impreciso, é bem demarcado pelas locuções adverbiais 

“muito tempo depois”, propiciam o distanciamento do fato inicial, em que se observa o 

narrador separar de si mesmo e se ver “por trás”.  

Outra consideração importante é quanto às anotações feitas pelo narrador-

organizador, evidenciando uma transmutação da finalidade do registro nos dois momentos 

distintos. Se a maior parte das anotações constantes no diário eram feitas dia-a-dia ou quase 



45 

isso — conforme observamos pelas enumerações que o jovem faz dos dias ao iniciar a escrita 

— numa distância mínima, com intuito de desabafar as experiências vividas, a anotação 

posterior merece destaque: “Escrito à margem do diário, com letra diferente” (CARDOSO, 

1996, p. 223), para que o leitor saiba que se trata de outro momento e que o narrador-

personagem que faz esse registro não é mais o adolescente de dezesseis anos, impetuoso e 

inexperiente, de anos atrás. É possível que, a partir dessas considerações, estejamos 

vislumbrando os intuitos das anotações de André. Resta-nos investigar se o procedimento é 

reincidente, assim como levantar o interesse do narrador-organizador. 

Ainda neste mesmo capítulo, há outra interferência às anotações diárias que André 

fazia. Datado como dia 17, o rapaz comenta a aparição de Nina em seu quarto bem mais tarde 

do que haviam combinado e do impacto que ela lhe causara: “Jamais vira ser tão belo” 

(CARDOSO, 1996, p. 225). Esse encontro fica fixo na memória, digno de ser retomado num 

futuro. Da mesma forma que anteriormente, o pós-escrito vem indicado pelo narrador-

organizador e o conteúdo difere-se quanto ao tempo do ato de escrever. 

 

(Escrito com letra diferente à margem do caderno: Não hesito em descrever 

esse vestido, ele se acha incorporado à minha memória e sei que sua 

impressão me acompanhará para sempre. Devo ir mais longe: sempre que 

pretendo reviver o que foram os primeiros anos da minha adolescência, 

reencontro algo caótico, perturbador, mas de onde sobressai, nítido e alado, 

esse estranho vestido de baile — uma obra-prima de futilidade, de graça, 

desse nada íntimo e fascinante que estrutura a presença exterior da mulher 

[...]) (CARDOSO, 1996, p. 225, grifos do autor). 

 

Em ambos, seja próximo ao acontecimento vivido, seja distanciado dele, 

prevalece o tempo da enunciação sobre o tempo do enunciado. A personagem-narrador, já um 

homem, faz uma intervenção ao que escrevera quando adolescente e o faz como narrador, 

recordando, esclarecendo e ampliando a informação anterior, de maneira a demonstrar que o 

passado distante ainda desperta nele, no momento em que o revisita, um encantamento, 

fazendo-o revivê-lo. Mais uma vez, vemos como caracterizadora da aura intimista criada por 

Lúcio Cardoso, a fragmentação do eu da personagem, como em O enfeitiçado10. O eu que 

narra é o homem maduro que reencontra, no passado, o adolescente perturbado, angustiado e 

solitário, enredado num torvelinho de emoções que a presença de Nina desperta. O retorno ao 

momento do enunciado nos possibilita sondar o universo psíquico da personagem. Tem-se a 

                                                           
10 Márcia M. de Melo Araújo, em artigo intitulado Introspecção e criação literária: o lado subterrâneo das 

personagens cardosianas, aborda, na trilogia “O mundo sem Deus”, dentre outros aspectos, como o presente-

passado contribui para o clima de introspecção das personagens. 
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marca do passado no presente, a memória bergsoniana, em que o filósofo defende a ideia de 

que a memória prolonga o antes no depois, não se resumindo apenas a flashes. 

 

A duração interior é a vida contínua de uma memória que prolonga o 

passado no presente, seja porque o presente encerra distintamente a imagem 

incessantemente crescente do passado, seja, mais ainda, porque testemunha a 

carga sempre mais pesada que arrastamos atrás de nós à medida que 

envelhecemos. Sem essa sobrevivência do passado no presente, não haveria 

duração, mas somente instantaneidade (BERGSON apud COELHO, 2004, p. 

241). 
 

No terceiro capítulo do diário escrito por André, ele faz um retorno à sua infância. 

Lembra-se do silêncio em torno da existência da mãe, um assunto proibido na casa, do 

relacionamento superficial com o pai, pontuado de animosidades. Não lhe era possível aceitar 

a forma como fora criado, sem manifestações de afeto, entregue aos cuidados de Betty, que 

nunca cruzou a fronteira de serviçal, atendendo o menino, porém não tomando para si a 

maternidade. Em suma, André sofre a carência materna e, já moço, recebe com muita 

perturbação a notícia do retorno da mãe. Não só André, como todas as personagens, vivem 

enclausuradas em si mesmas, introspectivas, muradas em seus quartos. A incomunicabilidade 

agirá como um forte componente para a desagregação dos Meneses. 

O adolescente tem verdadeira obsessão por essa figura feminina e registra seus 

pensamentos sobre o tema quando o pai o avisa do retorno. Nessa ocasião, Valdo lhe pede 

para fazer um pequeno passeio pelo povoado e adiar o encontro com Nina, pois temia que a 

emoção do momento fizesse mal a ela, dada a situação de saúde em que se encontrava. Essa 

obsessão pela mãe e, mais tarde amante, resulta em uma relação de paixões violentas, desejo, 

desespero, ciúmes, chantagens, adensando uma atmosfera de exasperação. A solidão e o clima 

obsessivo penetram a obra de Lúcio Cardoso e são destacados pela crítica11 como 

constituintes do imaginário cardosiano. 

Nos fragmentos dos registros atinentes ao passeio, há outro pós-escrito que nos 

alça a um futuro do momento narrado. À margem das descrições dos campos, serras e 

paisagens que trilha em sua caçada e que naquele momento tomam, para ele, um novo 

colorido, antes nunca observado, André descreve a paisagem do momento em que vive 

enquanto escreve: 

 

(Escrito à margem do diário: Tudo já se passou há muito, os casebres já não 

existem mais, o vale é ressecado e triste. Deste alto onde posso contemplar 

                                                           
11 Carelli, em “A consumação romanesca” (1991, p. 630-31), destaca esses elementos como pontos da obra 

cardosiana, observando-os tanto no poema quanto na prosa. 
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todo o Campo da Cruz Vazia, procuro através da bruma, que esta sim, é a 

mesma, os traços do adolescente que fui — e nada sinto, nada ouço, nada 

vejo, porque meu coração já não é leve, e nem a pureza, que outrora foi 

minha, renova mais a música daquele momento) (CARDOSO, 1996, p. 253). 

 

O limite diacrônico do tempo presente apresenta-se indefinido, mas pela 

expressão “há muito” estabelece-se uma extensão presente/passado-remoto, em que o 

narrador distancia-se não apenas no tempo, mas na essência, da personagem adolescente e 

está circunscrito num momento de “vazio”, tristeza. A descrição da paisagem reitera o 

transcorrer do próprio tempo, assim como a transformação de André. A posição analítica do 

narrador é resultante da visão “detrás”, que distancia o eu que narra do eu que a vivencia. Ao 

proceder a esse exame, André faz uso da forma “objetiva e direta [de] sua vida psíquica” 

(POUILLON, 1974. p. 62), dando-se a conhecer. Por estar distanciado do fato, ele torna-se 

objeto e não mais o sujeito da análise e alcança “a compreensão imediata dos móveis mais 

íntimos que o fazem agir” (POUILLON, 1974. p. 63). André-herói avança no aprendizado da 

vida, o jovem sonhador dá lugar ao homem amargurado. 

Desde o primeiro encontro com Nina, André é marcado por sentimentos 

conflituosos. Primeiramente, ela não correspondeu à imagem de mãe elaborada por ele e as 

palavras ditas foram muito distintas daquelas que povoaram por tanto tempo sua imaginação. 

Embora fossem palavras ternas, o jovem sentiu nelas um ar de angústia e, à noite, no seu 

quarto, descreveu os fatos e as impressões que tirou deles, como a conversa no jardim, onde 

ela segurou-lhe a cabeça entre as mãos e, de maneira emocionada, repetiu diversas vezes 

“Meu filho, meu filho!” (CARDOSO, 1996, p. 256). Apesar do gesto e tom de voz, ele não os 

sentiu como maternos, “era como se me dissesse uma palavra de amor, não igual às que as 

mães dizem comumente aos filhos, mas às que as mulheres dizem ao objeto de sua paixão” 

(CARDOSO, 1996, p. 256) e, no momento em que os registra, diz que não teme pelo que 

escreve, uma vez que não consegue imaginar que outros sentimentos poderiam envolvê-los 

naquele instante.  

Nesse trecho, o narrador está muito próximo da personagem que é. Não há 

distanciamento, a visão “com” dá a conhecer essa proximidade entre o momento do 

enunciado e o da enunciação, estamos vivenciando os fatos narrados com a personagem, o eu 

que narra de forma “irrefletida”. Nesse ponto da narrativa de André, ele não tem clareza da 

personalidade de Nina, mas já vislumbra que há um elemento destrutivo presente nela. Para o 

jovem André, o diário é um recurso de desabafo, é um confidente mudo: 
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[...] retirei este caderno, procurando traçar nele alguma palavra que me 

aliviasse. Mas acabei desistindo e voltei a estender-me na cama. E no 

entanto, antigamente, quando eu assim me sentia inquieto, esses recursos me 

satisfaziam [...], e este caderno, fiel companheiro de tanto tempo, acolhia 

sem hostilidade as confissões que me vinham ao pensamento (CARDOSO, 

1996, p. 296). 

 

A distância entre o ato de narrar e o ato de experimentar ora alcança 

distanciamento, ora é de aproximação. Quando promove distanciamento maior entre o sujeito 

enquanto personagem e o sujeito enquanto narrador, o diário torna-se um veículo de 

autoconhecimento, movimentando-se da visão “com”, que coloca narrador e personagem 

próximos, para a visão “detrás”, em que narrador e personagem reencontram-se, mas de 

maneira “refletida”, consciente.  

É o que acontece quando André escreve sobre a partida de Nina para o Rio de 

Janeiro. Ela vai sem despedir-se dele. Nessa ocasião, o rapaz julga-se o ser mais infeliz do 

mundo, experimentando uma dor excruciante. Descreve a casa subtraída de calor e alma, 

restando apenas estrutura física, cimento e pedra. Passa os dias a vagar sem rumo e, apesar do 

vazio, decide por registrar as lembranças que um ou outro lugar lhe despertavam e desabafa: 

“Que adianta narrá-las neste caderno? Nenhuma delas, por mais forte que seja, fará reviver o 

bem que eu perdi” (CARDOSO, 1979, p. 370).  

No entanto, essas mesmas cenas a que André se refere serão evocadas num futuro 

ou lugar distante do qual se encontrava enquanto jovem. A escrita à margem do diário é o 

presente da enunciação, a visão é “detrás” e a amplitude no tempo possibilita desautorizar o 

sofrimento do adolescente: “Naquele dia, ao traçar essas linhas, [...] ainda não estava a par do 

que se passava. Mas não tardaria muito em comprovar que significado exato tem o ‘para 

sempre’, quando dito de um modo onde não sobra nenhum lugar para a esperança 

(CARDOSO, 1996, p. 405).  

A narrativa movimenta-se novamente para o passado remoto. Mergulhado em 

desalento, o rapaz dá continuidade às lembranças e questiona sua eficácia em rememorar: 

 

À força de repisar esses fatos, perdi deles a noção real, misturei uns aos 

outros, confundi tudo — e mal ou bem, sob o esforço de uma verdade ou de 

uma fantasia — o nome não importava —, fui vivendo as horas que eram 

dadas, aprendendo que há modos e modos de ser homem — e o menos digno 

deles não era, por certo, o que nos faz viver calados e sozinhos em meio aos 

escombros de todos os sonhos que criamos (CARDOSO, 1996, p. 405). 
 

Quanto a essa incerteza, o narrador fará uma observação a qual ilustra outro salto 

no tempo:  
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(Escrito com a mesma letra à margem do caderno, tinta diferente: Tantos 

anos passados, e eu ainda não esqueci. Amar, amei outras vezes, mas como 

se fosse um eco desse primeiro amor. Não são pessoas diferentes as que 

amamos ao longo da vida, mas a mesma imagem em seres diferentes. 

Também me desesperei de outras vezes, até que me desesperasse não mais 

do amor, mas do fator humano. E agora que esse pobre caderno veio 

novamente ter às minhas mãos, entre outros restos dessa casa que não existe 

mais, digo a mim mesmo que realmente não há grande diferença entre aquele 

que fui e o que sou hoje — só que, com o tempo, aprendi a domar aquilo que 

no moço ainda era puro desespero; hoje, calado, sofro ainda, mas sem aquela 

escuridão que tantas vezes me atirou contra as quatro paredes de mim 

mesmo, enfurecido [...] (CARDOSO, 1996, p. 405-406). 

 

Nesse último registro que consideramos relevante para analisar a finalidade da 

escrita de André, destaca-se um narrador maduro, que vai ao encontro do adolescente 

incontido e justifica-lhe as emoções. Esse autoconhecimento é propiciado pela alternância do 

narrador de visão “com” para o narrador de visão “detrás”, em que fica implícita uma 

trajetória de vivências conflituosas que ajudaram a compor um caráter mais sóbrio diante dos 

sofrimentos tão inerentes à vida.  

O ato de escrever — o discurso — de André enquanto jovem atende ao desejo do 

desabafo, que só pode acontecer em forma de diário. Único jovem numa família despojada de 

gestos de afeto, André não tem com quem dividir suas angústias e apreensões. Nem mesmo 

com Betty, que por conta da posição na família, não tem autorização para contar-lhe fatos dos 

quais o jovem anseia por conhecer. Com a chegada de Nina e os sentimentos conflituosos que 

passa a sentir por ela, não há com quem extravasar as inquietações que o assaltam. Após se 

estabelecer uma relação incestuosa com aquela que conhece há tão pouco tempo como mãe, 

André entra no terreno do proibido e do pecado. Assim, o diário torna-se seu único 

confidente. 

Para o adulto, o diário tem a função do autoconhecer-se, enxergar seu processo de 

amadurecimento. O homem, retomando as leituras do adolescente, o analisa, vendo-o como 

puro, ingênuo e impetuoso. O tempo o domaria com os sofrimentos e André aprenderia a lidar 

com eles. Sua jornada vai do garoto solitário ao homem desiludido. Em essência, como 

observa no fragmento acima, o narrador-personagem não muda. Só modificou seu modo de 

encarar a vida. 

O narrador-organizador funciona como sinalizador dessa passagem de André de 

jovem a adulto. Não coube a ele somente selecionar e organizar a disposição que os diários 

dessa personagem iriam aparecer. A interferência que faz, ao dividir o conteúdo do registro 

entre passado-remoto e passado-recente, traz um elemento notável. A personagem-narrador 
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revisita, após tempos, seu texto e intervém no seu sentido, dando-lhe outra interpretação. O 

discurso de André narrador sobreleva-se sobre o discurso de André personagem, com a 

mudança da visão “com” para a visão “detrás”. 

Podemos, então, pensar que as memórias de André são voltadas unicamente para 

si, e, realmente, assim procedem maior parte de seus escritos, afinal, como observa Beth 

Brait, em A personagem (1993, p. 61), “no artifício do diário, o emissor, a voz narrativa, não 

pressupõe um receptor. Dessa forma, cada página procura expor a ‘vida’ à medida que se 

desenvolve, flagrando a existência da personagem nos momentos decisivos de sua existência”. 

Todavia, o rapaz tem um compromisso e, no Diário de André (IV), há passagens nas quais faz 

menção a um interlocutor, deixando explícita a intenção de ser lido: 

 

Tornei a vê-la, e de repente, quase sem esperar que isso acontecesse. Digo 

‘quase’ porque vivo em constante expectativa desde que ela penetrou nesta 

casa (CARDOSO, 1996, p. 257, grifo nosso). 

 

Depois dessas frases, calou-se, de modo tão repentino quanto começara a 

falar. (Não sei se já disse que estávamos sentados no sofá da sala; a luz já 

não era muita, interceptada pela cortina da janela que fora corrida. [...]) 

(CARDOSO, 1996, p. 259, grifo nosso). 
 

Nota-se a preocupação de ser percebido pelo narratário, dando ênfase aos verbos 

que estabelecem o diálogo/comunicação entre os interlocutores. A função do narrador não 

está somente em registrar as lembranças, aqui ele assume o que Gerard Genette, em Discurso 

da narrativa (1995, p. 254), trata por “função de comunicação”, preocupando-se em 

estabelecer com o destinatário um contato, cria-se, portanto, o espaço de comunicação entre o 

narrador e narratário. O herói confessa todos os seus pecados, ciente de que eles serão lidos: 

“Dirão aqueles em cujas mãos tombar um dia este caderno: delírio, mocidade. Delírio ou 

mocidade, que importa [...]” (CARDOSO, 1996, p. 461), senão apenas a verdade para consigo 

mesmo e para com aquela que ele amou? Nina pede a André: “não renegue, assuma o seu 

pecado, envolva-se nele” (CARDOSO, 1996, p. 322). Ele o assume, tornando-se homem.  

Esse narrador fornece vigorosa matéria para o romance cardosiano: transgressão e 

morte. A morte, para Lúcio, não se aplica somente à extinção do sopro de vida, “morre-se 

muito pela vida afora, morre sempre um pedaço de nós quando não conseguimos o que nossa 

paixão reclama, quando somos obrigados a renunciar, ou melhor, quando acabamos mesmo 

por preferir a renúncia” (CARDOSO, 2012, p. 173). Tem-se, portanto, consolidado um 

“clima” de paixões violentas e proibidas, de segredos que, como correntes, sufocam as 

personagens, as quais buscam rompê-las. 
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2.2.2 Betty, uma personagem confiável 

 

Cabem a Betty cinco capítulos, em forma de diário, nos quais ela registra certos 

acontecimentos da família Meneses, e ela o faz de forma comedida e discreta. Tanto que o 

leitor pode até julgar as percepções dessa personagem como ingênuas. É preciso ter em mente 

que Betty é uma das funcionárias da Chácara, mas com uma distinção: ela é a governanta 

responsável pelo gerenciamento da casa, acompanha, de perto, o que ocorre no cotidiano dos 

Meneses, ocupando uma posição privilegiada para relatar os fatos. No decorrer da narrativa, 

percebemos que a família deposita total confiança em seus serviços, tanto que fica 

responsável por André quando esse, ainda recém-nascido, é trazido do Rio de Janeiro para a 

tutela do pai, ou quando Valdo para lá viaja em busca de um médico, deixando Nina, em 

estado grave, aos seus cuidados. Após o retorno, com um médico ainda jovem para atender 

Nina, Valdo percebe que a própria Betty já dispensava à enferma os melhores cuidados que 

essa ainda podia receber: “Deixei-os entregues um ao outro, convicto de que nada poderia 

fazer melhor do que ela própria o fizesse, Betty” (CARDOSO, 1996, p.478).  

A governanta chegara à Chácara ainda jovem, a fim de lecionar inglês para 

Timóteo. Estrangeira, Betty, com o tempo adapta perfeitamente ao ritmo dos Meneses e torna-

se praticamente um membro da família, “inestimável”, na análise de Valdo (CARDOSO, 

1996, p. 478). Essa proximidade de Betty com a família e os acontecimentos que os 

circundam é fundamental para analisar, de maneira mais distanciada, as tensões envolvendo 

os Meneses. Carelli assim vê a participação de Betty: “Trata-se da mulher do cotidiano, cuja 

objetividade é máxima, já que está dividida entre sua lealdade aos patrões, seus bons 

sentimentos e sua simpatia por Nina e mesmo por Timóteo” (CARELLI, 1988, p. 189). Já 

Elizabeth Cardoso, em Feminilidade e Transgressão - uma leitura da prosa de Lúcio 

Cardoso12, credita aos diários de Betty o objetivo de relatar os acontecimentos da casa dos 

Meneses. Pretendemos dar um passo a mais no sentido de verificar se a proximidade que ela 

mantém com a família contribui para que vá além de testemunha. 

Betty registra a chegada de Nina à Chácara, a tensão já instalada entre ela e Valdo, 

a conversa desastrosa à mesa do almoço, com a revelação de Demétrio que a família estava 

falida. Nina, de temperamento inquieto, acaba por se desmanchar em lágrimas ao ouvir a 

insinuação de que a família não será sacrificada para atender a caprichos. A observação que 

                                                           
12 Essa análise de Elizabeth P. Cardoso faz parte do capítulo V da obra citada, em que a voz e a escrita são dadas 

às personagens femininas do romance Crônica da Casa Assassinada. O sujeito feminino, nesse romance, 

assume, de forma mais efetiva, o discurso sobre si. O destaque recai sobre a personagem Ana, primazia do 

discurso e, diferentemente das duas outras personagens, apresenta uma escrita autônoma. 
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Betty registra no diário daquele dia — 21 — foge à verossimilhança da anotação constante, ao 

relatar o choro de Nina: “dessas lágrimas fáceis, convenhamos, que mais tarde aprendi a 

vislumbrar tantas vezes em seus olhos [...]” (CARDOSO, 1996, p. 68). Esse fragmento 

possivelmente deveria figurar como um pós-escrito, já que a observação é um fato futuro com 

relação ao momento da diegese. Modifica-se a visão “com” para a visão “detrás”, 

possibilitando a Betty uma avaliação crítica da personalidade manipuladora de Nina. Apesar 

da falha na estrutura narrativa, compreendemos que a observação da personagem-narradora 

ajuda a construir a imagem da personagem mais complexa do romance. 

No primeiro contato mais estreito com Nina, essa pede à Betty que seja sua amiga, 

pois sente-se cercada de inimigos. Enquanto as duas se dispõem a conversar, a governanta 

reitera sua primeira impressão: junto à beleza extrema de Nina havia uma aura negativa, ela 

carregava junto a si um elemento destrutivo. Rosa e Silva (2004, p. 59) descreve Nina como 

um ser enigmático, irresistível, que desencadeia “desejos contraditórios de amor e ódio”, 

desestruturando os Meneses. Nina encerra, em si, o BEM e o MAL. As impressões de Betty 

são sem malícia ou inveja, distinta da maneira como será marcada a relação de Ana e Nina. 

Há nessa percepção uma intuição que se confirma ao longo do romance e tão certa ela é que, 

após algum tempo do ocorrido, não muda. Há, no registro de Betty, uma interferência do 

narrador-organizador, separando o tempo do discurso em ambos os momentos.  

 

(Nota à margem do manuscrito: Curiosa impressão a daquela tarde. Havia na 

varanda um resto de crepúsculo amarelo e quente. Sua palidez, seus cabelos 

quase ruivos, exaltavam o brilho líquido dos olhos, enquanto as linhas 

sobressaíam com nítida impressão de força. No entanto, não poderia dizer 

jamais que fosse uma beleza completa, um resultado total: a patroa era bela 

em detalhe, traço a traço, com uma minúcia, um exaspero quase na perfeição 

dos seus motivos) (CARDOSO,1996, p. 70). 

 

Consideramos que essa interferência tem por objetivo, assim como ocorre nos 

diários de André, chamar atenção para um momento diferente do registrado pela primeira vez. 

No caso das anotações de Betty reforça-se o caráter ambíguo de Nina de beleza e destruição. 

A esse propósito, diz Rosa e Silva (2004, p. 58): “Essa personagem, vista sob a óptica dos 

múltiplos narradores, apresenta-se como um enigma de fascínio e sedução — tanto na beleza 

quanto sob um véu de mistério — a ser desvelado ao longo da narrativa”. Anjo, para uns, 

demônio, para outros, como se a face estivesse esculpida sob uma moeda, permitindo o jogo 

do duplo, do ambíguo e do mistério, que nem o próprio leitor, ainda que a vendo sob o prisma 

de tantos olhares, pode desvendar. Betty antecipa, em suas observações, esse caráter de Nina, 
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pois enxerga mais que a beleza física, embora não saiba precisar, exatamente, o que é essa 

aura densa (o Mal) que constitui Nina. 

Algumas anotações de Betty são dúbias, possibilitando mais de uma interpretação, 

instaurando dúvidas sobre o papel dela na narrativa. Qual a razão dela em registrar a 

localização do quarto de Valdo e Nina, além de realçar que ficava vizinho ao de Timóteo e, 

por conta do declive em que a casa fora construída, a janela ao alcance de qualquer pessoa do 

lado de fora? O mais curioso é o apontamento de Betty no diário “Anoto esses 

esclarecimentos para que mais tarde, se houver necessidade, possa me lembrar de tudo” 

(CARDOSO, 1996, p. 160). Por que Betty precisaria lembrar-se dos fatos mais tarde?  

Nota-se uma interferência autoral na narrativa dessa personagem. Por meio do 

diário, dá-se voz a ela, que narra utilizando a visão “com”, apresentando as outras 

personagens pelo seu olhar. Por sua vez, Betty também nos é revelada em refração, ou seja, a 

entendemos a partir da concepção que ela faz de quem vê. Assim, vamos percebendo que ela 

observa e procura registrar os fatos sem paixões, e os reavalia mais tarde também. Embora 

não tenha tanta proeminência na narrativa, parece que ganha relevância na trama, com suas 

atitudes ponderadas, chamadas a depor mais tarde. 

A perspicácia de suas observações segue uma linha de coerência que se apresenta 

no primeiro momento que vê a patroa e vai se reforçando, sem julgamentos. Descreve, 

constantemente, a energia característica de Nina contrastando com o ambiente monótono da 

Chácara e percebe uma conjunção de situações que podem culminar num desastre “[...] que 

não poderia acontecer a uma mulher bela, moça, sozinha com seus próprios pensamentos, e 

seguindo apenas os impulsos da própria imaginação?” (CARDOSO, 1996, p. 163). Ela nota 

um sobressalto em Nina quando lhe pergunta sobre as possíveis amizades já feitas e, em uma 

óbvia conclusão, percebe que o amor de Nina não é suficiente para superar a solidão e a 

quietude que pairavam naqueles rincões. 

Betty descreve a constante agitação de Nina, mas não interpreta esses movimentos 

como pertencentes a um ser cheio de vigor, a impressão que tem da patroa, desde o início, é 

de que essa não possui boa saúde. Essas análises feitas por Betty funcionam como um 

movimento proléptico, instaurando inúmeras expectativas no leitor. A intensidade da 

personalidade de Nina é construída sob a dualidade do vigor, da energia em luta contra a 

morte, tanto do corpo quanto da alma, de seus desejos e sonhos. Jacques Blondel, em 

comentário de Georges Bataille, em A literatura e o mal (1989, p. 19), observa que os seres, 

com a finalidade de abraçar a vida em sua plenitude e alcançar o que ela lhes recusa, rompem 
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com as regras impostas pela sociedade. Nina desfila na narrativa com intensidade, é força e 

transgressão, na ânsia de viver. 

Há uma elipse temporal na narrativa da governanta. Dos cinco registros, três 

pertencem aos primeiros tempos de Nina na Chácara; os outros dois, ao retorno dela. Quanto a 

esses últimos, os acontecimentos envolvem André e as lembranças de cenas passadas, 

comentários, palavras vão tomando novo significado para Betty. Isenta de julgamentos, ela 

não dispôs escritos sobre as acusações que envolveram Nina no passado, mas novos eventos 

vão recompor suas impressões, adquirindo uma nova faceta: 

 

Aquelas cenas de sangue, a atitude de Dona Ana, o que ouvira nas poucas 

vezes em que fora a Vila Velha ou a Queimados — e que afastara de mim, 

com a veemência de quem rasga um enredado de espinhos — não voltavam 

a surgir em meu pensamento, sinuosas, indestrutíveis? (CARDOSO, 1996, p. 

279). 

 

Ao ponderar o efeito violento que Nina causa em André, sua percepção sofre uma 

transformação. De início, recusa-se a acusar a patroa de instaurar o desequilíbrio na casa, pois 

a vê como um “ser belo e carinhoso” (CARDOSO, 1996, p. 279), contudo, uma nova Nina 

surge para Betty quando aquela atinge o rapaz, não lhe preservando a inocência, a pureza. 

Assim, Nina se afigura, para a governanta, como movimento do Mal e essa se pergunta se já 

não fora enredada pelo Demônio, que não a permitira ver a realidade anteriormente. As 

ponderações seguintes de Betty levam-na a constatar o esfacelamento da família Meneses. 

Betty também é perturbada pelo clima de angústia que vigora entre os Meneses. Notamos que 

as personagens são permeáveis umas às outras, absorvendo o tormento maldito que anima a 

Chácara. Se Betty foi elaborada por Lúcio como uma personagem incorruptível (ROSA E 

SILVA, 1995, p. 57), na roda-viva de tensões que envolvem a família, ela termina por 

absorver parte do temor que os envolve, alimentando o espírito dramático da narrativa. 

No entanto, o papel de Betty vai além do desnudamento do caráter de Nina 

edificado sobre a força do Mal. Sua voz ultrapassa a periferia dos acontecimentos. A própria 

Betty reconhece os benefícios de sua posição junto à família, dando-lhe condições de pensar e 

entender melhor o ser fugidio que era sua patroa: 

 

Diziam tanta coisa, sussurrava-se ainda mais e, ao certo, sabia-se tão pouco a 

respeito daquela bizarra criatura! Graças ao papel privilegiado que 

representava junto à família, pude perceber muitas coisas, e adaptá-las ao 

que supunha (CARDOSO, 1996, p. 365). 
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Temos, assim, profunda análise feita sobre aquela que é o centro irradiador de 

todo o romance. Na complexidade que se forma o ser humano, há aqueles que escapam a 

qualquer enquadramento, são etéreos em existência, tanto para si como para os outros, 

incapazes de se definir, reconhecem-se volúveis, inconstantes, como a própria Nina confessa a 

Betty: 

 

— Que coisa estranha é a vida — disse. — Nunca sabemos ao certo quando 

somos felizes. Tal época nos parecia desventurada — e mais tarde vamos 

compreender que era nela que existia alguma possibilidade de sossego. [...] 

(CARDOSO, 1996, 365). 

 

Betty percebe que há seres desprovidos de graça, de plenitude, fracos para 

percebê-las e para compartilhá-las, e se pergunta como esperar desses seres compreensão e 

doação aos outros, se são estéreis de amor? Não há como julgá-los pelos parâmetros 

estabelecidos do que é o Bem. Complementando sua reflexão, Betty se questiona “o que é o 

Bem?”, afinal. A personagem tem a percepção de que esses valores podem tomar diferentes 

sentidos diante da essência de cada ser. A incapacidade de alcançar a plenitude e o repouso do 

espírito agem em função dessa atmosfera de angústia existencial tão própria na obra 

cardosiana.  

Dessa forma, Betty isenta Nina de ser conscientemente ardilosa e má, o que nos 

outorga a dizer que a governanta é um constructo importante para o tom ambíguo da 

narrativa. Como observado anteriormente, ela indica que suas anotações podem ser 

necessárias e será preciso lembrá-las corretamente, aclarando a manipulação do autor-

implícito ao utilizar o narrar “com” para dar a versão dos fatos desta personagem-narradora. 

Também podemos dizer que Betty é a emissária dos juízos de valor do autor-implícito, uma 

vez que a análise dos fatos é acompanhada das reflexões sobre a verdade da existência 

humana, impossível de ser cerceada por regras. A escrita de Betty toma uma compleição de 

desnudamento da complexidade do ser. Em Diários, Lúcio manifesta essa visão: “O mundo 

novo não exige fé, [...] um outro homem surge, e nele se confundem as noções clássicas do 

bem e do mal” (CARDOSO, 2012, p. 525).  

 

 

2.2.3 Ana, a escrita da descoberta 

 

Dentre todos os escritos, são nos registros de Ana que a maior parte dos nós das 

intrigas entre as personagens são desatados. As revelações provenientes desses escritos 
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abarcam tanto fatos como desnudam as próprias personagens e, nesse movimento de registro, 

instaura-se o autoconhecimento daquela que nos narra dez capítulos do romance. A primazia 

do discurso feminino, abordada por Elizabeth Cardoso (2013) é dada a essa personagem, não 

àquela que enreda, em torno de si, todos os fatos — Nina.  

De coloração intensa, essa personagem acaba por se revelar, no escopo da escrita 

de Lúcio Cardoso, representativa das reflexões e dos temas metafísicos que eram obsessões 

do autor: 

 

O sentimento do pecado é o que nos faz avaliar o quanto estamos vivos, é 

pela angústia, pelo sentimento aterrorizante que me habita [...] que avalio o 

quanto estou longe de possuir esse espírito tranquilo e isento de outras 

preocupações que não seja o meu tormento de todo dia. Eis um momento em 

que sofro, e tudo me parece incerto, pesado e sem claridade — o mundo 

perfeito da consciência culpada do espírito marcado pelo remorso, pela 

noção de pecado entranhando na carne, orientando a existência como um 

câncer ramificado no ser, e que chamasse a si toda manifestação de vida 

(CARDOSO, 2012, p. 299). 

 

Mais profunda e complexa que a protagonista, se assim pudermos chamar Nina, 

Ana concentra em si, além da angústia, da solidão e da culpa, o ódio e a inveja, que são os 

móveis de sua ação na trama. A participação de Ana no enredo é decisiva, pois é através de 

seu olhar que a maior parte dos fatos desconhecidos vêm à tona. Com personalidade 

aparentemente apagada, cinzenta e fria, Ana vai descobrir-se projetando-se em Nina e, entre 

elas, estabelece-se a rivalidade.  

Educada desde criança para ser uma Meneses e acreditando que o destino lhe 

reservara um papel importante na família, Ana se esforça para se tornar um “ser pálido e 

artificial”, silenciosa e discreta, dentro do papel que lhe exigia a posição de esposa do chefe 

da família, sempre metida dentro de seus vestidos escuros e velhos, sem nenhum adorno, 

numa completa falta de graça. Esses aspectos nunca a tinham incomodado, até a chegada da 

cunhada à Chácara. Comparando-se a Nina, Ana se percebe, se descobre, e analisa sua 

condição, conscientizando-se da falsa ideia de seu “alto destino” como uma Meneses. Uma 

crescente revolta, acompanhada da raiva e da inveja instauram o tormento que acompanhará 

Ana por toda a sua existência. Em busca de alívio para seu sofrimento, ela escreve. 

A primeira carta, uma confissão escrita, é endereçada a Padre Justino, e Ana não 

está certa de que irá entregá-la. Isso lhe causa angústia, pois, nesse primeiro momento de 
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registro, sente a necessidade de compartilhar seu conteúdo13 “[...] se não for o senhor, quem 

poderá se interessar pelas pobres palavras que atravancam os meus lábios? (CARDOSO, 

1996, p. 118)”, como também aliviar seu coração, por isso pede ao seu interlocutor que tome 

o registro por confissão. Enunciado e enunciação se misturam, deixando transbordar tudo o 

que vai em seu íntimo: medo, temor, culpa, inveja. Do presente do registro ao passado, Ana 

vai apresentando sua descoberta: 

 

[...] o mundo para mim não tinha outra aparência senão a daquela 

permanente estação de frieza e engano. Até o instante em que, diante do meu 

espelho, percebi seu olhar sobre mim e li nele todo o desprezo que ia na sua 

alma. [...] aquele olhar, nascido de tão cálidas profundezas, como que 

demudou aos meus olhos a presença tangente da realidade: acordei também, 

e pela primeira vez circunvaguei a vista em torno, atônita, sem compreender 

direito o que se passava (CARDOSO, 1996, p. 124). 

 

E para entender o que ocorrera com ela, Ana recorda-se de acontecimentos 

anteriores, voltando à época em que ainda era criança, sendo já educada para inserir-se na 

família Meneses. Esse recuo, o movimento analéptico, de alcance relativamente longo, a 

infância, até voltar ao presente da enunciação, permite compreender o longo processo de 

doutrinamento pelo qual Ana foi submetida por todos aqueles anos. Estava adaptada de tal 

forma àquele modo de vida, que a descoberta é atordoante. O olhar do marido é mediador do 

processo epifânico14, provocando em Ana horror de si mesma, um ser completamente 

desditoso. Esse instante é, para a personagem, luminoso e modificador, porque a faz 

aperceber-se de seu destino medíocre, tão oposto àquele ao qual ela foi doutrinada a acreditar 

ser uma dádiva. Nesse processo, Ana rompe com a “estação de frieza” e o que ele representa. 

O cotidiano silencioso e apático da Chácara, antes tão natural, agora perturba Ana, 

e o afastamento de Nina do convívio diário, assim como seus atributos, causam-lhe inveja. A 

cunhada angariara, mudando-se para o Pavilhão, liberdade, enquanto que ela e os outros 

                                                           
13 Andrée Crabbé Rocha, em introdução à obra A epistolografia em Portugal (1965), observa que a comunicação 

é fundamental para todo ser humano e a carta é um dos meios de se atingir esse propósito. Comunicar-se não 

se resume a uma “intenção noticiosa”, envolve o “por em comum”, “comungar”. A importância dessa troca é 

motivada pelas mais variadas situações, mas se tem por finalidade “não estar só” ou “não deixar só” 

(ROCHA, 1965, p. 13, grifos do autor). Enquanto o diário procura registras as impressões marcantes do dia, 

do fato recente, a carta implica na exposição de momentos aos quais o narrador se sentiu ligado, não tendo o 

vínculo com a temporalidade imediata. No primeiro, o emissor fala para si, no segundo, ele elege seu 

destinatário, o qual condiciona o como escrever. 
14 Affonso Romano de Sant’Ana faz uma leitura do termo no emprego de Clarice Lispector em suas obras como 

um processo de “descortinar” o mundo. Em literatura, o termo ilustra uma experiência que, a princípio, é 

comum e rotineira, mas que acaba por ganhar uma força de inusitada revelação, “é a percepção de uma 

realidade atordoante quando os objetos mais simples, os gestos mais banais e as situações mais cotidianas 

comportam iluminação súbita na consciência dos figurantes, e a grandiosidade do êxtase puro tem a ver com o 

elemento prosaico em que se inscreve o personagem” (SANT’ANA, 1973, p. 187). 
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continuaram submetidos ao sistema de Demétrio. Ela passa, então, a espreitar a cunhada. 

Quanto a esses fatos, a narradora não consegue lhes dar exatidão temporal, mas revela ao 

padre que foi a partir deles que ela tomou contato com a “presença do Demônio” e foi 

subjugada à condição angustiante em que se encontra no momento da escrita.  

No jardim contíguo ao Pavilhão, ela presencia, escondida por entre as 

samambaias, cena de Nina em discussão com Alberto, o jovem jardineiro. A briga termina 

com Nina desferindo um tapa no rosto do rapaz e retirando-se, furiosa. Como Alberto se 

apercebesse da presença de Ana, ela se aproxima e nota, pela primeira vez o homem, jovem, 

belo, não mais o jardineiro. E pelo olhar de Nina, Ana desvenda uma outra realidade.  

Há uma sensível mudança na segunda confissão de Ana quanto ao seu 

destinatário. Ao redigi-la, imagina entregando-as a Padre Justino, porque esse fora seu 

confessor, guia espiritual desde a juventude, entanto seu objetivo é mais amplo: “ao deixar 

escritas essas memórias, minha intenção não é, como muitos poderão julgar, a de justificar-me 

[...], o meu fito é alcançar a verdade, uma verdade plena” (CARDOSO, 1996, p. 179). Nota-

se, com essa mudança de interlocutor, que há uma expectativa de suas memórias sejam lidas, 

nem por isso procura elaborar uma imagem “boa” de si para aqueles que a lerem. Esse 

desinteresse se pauta na crença de que já estará morta quando alguém tiver contato com o que 

registrou. Enquanto ato de escrita, “uma das características intrínsecas ao gênero carta é o 

aspecto confidencial ou secreto da mensagem, ou ademais, restrito” (ROCHA, 1965, p. 21), a 

escolha da narradora procura assegurar que seu segredo seja revelado apenas post mortem. E 

qual é a verdade que Ana quer revelar, afinal? Busquemo-la. 

A mudança do destinatário justifica-se pela necessidade de libertar-se das amarras 

da religião e expressar-se livremente, uma vez que Padre Justino, pelo que representa, seria 

um impedimento a essa necessidade. O despertar de Ana também tem reflexos na sua crença, 

ela já não vê sentido nos rituais religiosos, eles seriam instrumento de cegueira, alienação, 

como ela os sentirá mais tarde. E um novo ser, contido no seu íntimo, principia por romper a 

crosta de silêncio e pacificidade sob a qual fora aprisionado, devorando-a completamente.  

Retirada de seu estático conforto, Ana busca recuperar o que perdeu, a indiferença 

diante do mundo. Inicia-se um longo processo de conflitos internos e sofrimento. 

Exteriormente, mantém-se discreta, mas está em ebulição por dentro. Pressente um clima 

tenso na Chácara, com a articulação de Demétrio para que Nina vá embora. Mais uma vez, ela 

encontra Alberto no jardim e se inteira dos fatos: seu marido havia encontrado o rapaz aos pés 

de Nina, no Pavilhão, beijando-lhe as mãos. Essa cena é recontada por Ana do que ouvira de 
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Alberto, assumindo assim a narrativa em nível hipodiegético15, com função explicativa. O 

rapaz procura justificar sua atitude perante a patroa, ação considerada atrevida para os 

membros da Chácara. Relatando a história de Alberto, Ana se movimenta do narrar “com” 

para o narrar “detrás”, em que não somente expõe o que o jovem lhe conta, mas, 

principalmente, movida pelo ciúmes, sua imaginação acrescenta à custosa narrativa do rapaz, 

bastante acautelado em escolher as palavras, encontros e palavras que os amantes já haviam 

trocado. 

Alberto procura justificar-se, dizendo que apenas atendera ao pedido da patroa de 

deixar sobre a janela do quarto dela, todos os dias, um ramo de violetas. Esse é o segundo 

confronto de Ana com Alberto, no jardim. Ela o acusa de mentir, como de outra vez. A mágoa 

e o despeito por ele não lhe pertencer estão velados nessas acusações. Ainda que Ana não 

registre em suas confissões, esses encontros, de certa forma, aproximam-na de Alberto, 

resultando num ato que só será confessável pela boca de outrem. Para Ana, só com a morte o 

que é inconfessável pode vir à tona. 

Ana revela que o ciúmes e a inveja tomaram conta dela e foram responsáveis pelo 

seu ato de omissão, cuja consequência é o suicídio de Alberto. Ela deixou que o ato se 

realizasse para acusar Nina da morte do rapaz. É nítido o conflito interno por que passa a 

personagem, oscilando em seu propósito com a verdade. Ela iniciara a missiva sem um 

destinatário específico, para, logo após, tomar Padre Justino como interlocutor, por ainda estar 

presa aos ideais religiosos.  

Ódio e culpa se misturam ao conteúdo de suas revelações, expondo uma narradora 

insegura e amarga. Deixar Alberto matar-se e acusar Nina de ter ofertado a arma do crime ao 

jogá-la pela janela? E se o gesto fosse inconsciente? Seria ela a culpada pela tragédia. 

Desperdiçar a oportunidade de destruir a rival? Ana direciona seu discurso como se estivesse 

a se revelar ao seu confessor e, por extensão, aos possíveis narratários que vier a ter, 

cumprindo o que acredita ser seu compromisso com a verdade. Ela expõe o “ser fragmentado 

e tumultuoso”16 (CARDOSO, 1996, p. 192) que havia se tornado. 

                                                           
15 Gerard Genette (1995, p. 230-33) propõe a expressão “metadiegese” para designar um relato, em nível 

intradiegético (ou diegético) tomado por uma personagem da história que, por uma circunstância qualquer, 

conta outra história, embutida na primeira. Essa terminologia, entretanto, não é vista como adequada, uma vez 

que a acepção atribuída ao prefixo -meta: “sobre”, “acerca de” não expressa a relação adequada de 

subordinação dos níveis diegéticos. Para obter-se melhor precisão terminológica, Mieke Bal (citado por REIS, 

Carlos; LOPES, Ana Cristina M., 1988, p. 128-30) emprega o prefixo hipo-. 
16 Corrobora para essa fragmentação também as constantes quebras no enredo. O mundo interior vem à tona com 

todas as nuanças, em digressões que correspondem ao mundo tumultuoso e fragmentado dos estados de alma 

da personagem.  
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Desse modo inicia-se a terceira confissão de Ana: “Eu, Ana Meneses, escrevo 

estas coisas e não sei a quem as dirijo” (CARDOSO, 1996, p. 313), expondo a narradora-

personagem como contraditória, o que veremos mais nitidamente a seguir. Ela credita seus 

registros apenas à necessidade de olvidar seu sofrimento, uma vez que não vê quem possa 

interessar-se pelo que escreve, ainda assim as define como “linhas simétricas e cheias de 

compostura que [vai] traçando laboriosamente sobre o papel” (CARDOSO, 1996, p. 314), 

demonstrando cuidado ao escrever. Embora Ana não produza um diário, o qual lhe 

possibilitaria “confessar o inconfessável”, conforme alude Rocha (1965, p. 18), ela escreve 

uma carta-confissão revelando, paulatinamente, segredos chocantes, mas o faz na certeza de 

que após sua morte tudo o que revela será lido. Deste modo, vemos que a narradora faz do 

escrever mais que um desabafo, esse ato é pensado com propósito.  

Nos escritos, ela procura expressar seu estado de espírito: um desalento completo. 

Sente-se convertida a um ser mais frio e triste do que fora antes e o descreve com absoluta 

falta de estima, associando sua essência ao modo desleixado como se veste e se cuida. Esse 

desprezo atinge tudo que a cerca, adotando, aparentemente, uma atitude niilista: 

 

Não existe, ai de mim, nenhum sentimento cristão nesta afirmativa. Eu me 

detesto inutilmente, como se detesta uma víbora ou um sapo, mas também 

não implica isto nenhuma condescendência com o resto do mundo, pois 

detesto igualmente os outros, não porque os sinta melhores do que eu, mas 

porque também a meu ver são ridículos e desprezíveis. Detesto tudo e todos 

[...] (CARDOSO, 1996, p. 314). 

 

Ana passa a não mais dirigir-se a Padre Justino, não crê na Graça de Deus e 

abandona as atividades que a ligam à Igreja. Há também uma ruptura com a valorização do 

eu, com o Bem. Lúcio Cardoso constrói interioridade profunda em suas personagens, 

projetando, pela consciência atormentada delas, uma atmosfera afetada pela danação. 

Observamos como Ana sofre, tanto pelo ódio que sente pela cunhada, quanto pelo medo de 

descobrirem sua maior transgressão — o adultério. 

Com o afastamento de Nina da Chácara durante 15 anos, Ana reduz sua existência 

a uma lembrança, Alberto, e torna-se, após o suicídio dele, guardiã do porão. Esse espaço, 

manchado pelo sangue inocente, converte-se, para ela, em ambiente a ser cultuado. Suas 

anotações gravitam em torno do jardineiro e, em dado momento, apresentam-se ambíguas: 

“Não foi a esperança que me fez tão ciosa desses pobres restos: foi a avidez de me justificar, 

de reter entre as mãos as provas mais iniludíveis de que houve um instante em que existi 

realmente” (CARDOSO, 1996, p. 315). Tanto pode-se entender que condena sua inimiga, 
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provando todo o Mal que habitava aquele ser destrutivo, como também pode ser alusão ao 

único momento em que Ana experimentara a paixão, entregando-se a Alberto — evento 

confessável apenas no leito de morte. 

A relação entre as duas personagens femininas não se resume apenas à rivalidade, 

está envolta em paradoxos. Os confrontos dão o dinamismo à vida apática da qual são 

cercadas, impulsionando-as. Essa aproximação conflituosa torna-se vital a Ana, que daí retira 

seu leitmotiv para viver, ela conduz sua existência a desmascarar Nina, puni-la, buscar o 

castigo que a rival merece. A “nova” Ana nasce de Nina e sem essa não pode existir, 

conforme diz no dia em que a cunhada parte da Chácara pela segunda vez: 

 

Foi como se de repente eu houvesse sido relegada ao silêncio, ao abandono, 

ao exílio de qualquer manifestação de vida. Não me deviam ter feito aquilo, 

pois o sentimento que me alimentava, negativo ou não, era tão forte, tão 

preponderante, quanto um sentimento de amizade ou qualquer outro que 

comportasse entusiasmo (CARDOSO, 1996, p. 418). 

 

A identificação de Ana com Nina foi se consolidando progressivamente, à medida 

que elas se enfrentavam. É interessante notar, também, que Ana, ainda que movida pela inveja 

e ódio, altera sutilmente sua percepção em relação à cunhada. Num dos pós-escrito à margem, 

em que o tempo da enunciação se volta para um momento bem distante daquele do enunciado, 

ela faz a seguinte observação: “Só mais tarde, muito mais tarde, pude compreender que não 

era exatamente assim: Nina reagia — para não morrer, para não ser despedaçada também” 

(CARDOSO, 1996, p. 330). Temos Ana como narradora, destituída da visão “com”, não mais 

como partícipe dos eventos, mas assumindo a visão “detrás”, em que analisa os fatos de forma 

“refletida”, o que nas palavras de Pouillon (1974, p. 47) significa a personagem narrar a ação 

e não a si mesma. 

Esse abrandamento na forma de julgar a outra está relacionado à identificação que 

percebe haver entre elas. Quando Ana vai ao quarto de Nina para terminar a discussão 

iniciada no porão, conscientiza-se dessa proximidade entre elas. Embora em disputa, haviam 

amado o mesmo homem, um amor proibido, que as ligava em cúmplice transgressão. Durante 

a discussão, as duas ficam frente a frente, e os olhos de Nina, que outrora Ana julgara 

“vorazes e cheios de perfídia” (CARDOSO, 1996, p. 344) tomam compleição humana, “quase 

infantis”. As duas personagens, embora em posição oposta, ao se postarem uma diante da 

outra, diminuem a distância aparente entre elas. São seres apaixonados, atormentados e 

tolhidos de sua completa liberdade pelo meio social em que vivem, ainda que a forma de se 
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portarem difira. No final de tudo, ambas transgridem, rompem, à sua maneira, as correntes 

que as aprisionam aos valores impostos por uma sociedade predominantemente patriarcal. 

Nesta cena, ainda, em que é exposto à propósito o amor proibido das duas 

mulheres por Alberto, a proximidade entre ambas é tamanha, que se pode dizer que uma é a 

imagem da outra. Nina relembra Alberto num tom embriagante, onírico, o qual hipnotiza Ana, 

que seduzida pelo narrar, aproxima-se fisicamente de Nina. As duas, envoltas na penumbra da 

recordação, palpitam a um só tempo, avançam uma para outra. Ana quer sorver as palavras, as 

imagens construídas pela cunhada: 

 

[...] estávamos reunidas, convertíamo-nos no mesmo ser e eu a sugava, eu a 

fazia minha, porque queria arrancar de seus lábios a presença daquele 

amante, eterno, formidável na sua eloquência [...] e era ele, a sua sombra, o 

que nos unia agora, uma defronte da outra, tão idênticas como se fôssemos 

irmãs (CARDOSO, 1996, p. 347). 

 

Desse diálogo, Ana descobre, por Nina, a semelhança de André com Alberto e 

tem-se um dos diálogos mais ambíguos de toda a narrativa. Tão acostumada aos hábitos, cega 

em cumpri-los, Ana nunca percebera o quão André era semelhante ao jardineiro, já que, para 

ela, nunca fora possível pensar que o menino não fosse filho de Valdo. Nina afirma que André 

jamais fora Meneses, ele era filho de Alberto. Em suas confissões, Ana descreve o quão 

terrível seria a reação da família ante àquela descoberta. Esse medo exposto pela narradora 

pode justificar seu posicionamento de negação, de apagamento do passado, ao não reconhecer 

André como filho. Ela não hesita em acusar Nina, para si mesma, ou em seus registros, de 

uma relação incestuosa.  

No diálogo que segue, Nina, em tom provocador, diz estar ciente de que André é 

seu filho, mas que ao deitar-se com ele, revive, redescobre Alberto em cada curva do corpo do 

novo amante. E desmascara a covardia de Ana, mostrando-lhe que ela jamais faria qualquer 

ação contra os princípios dos Meneses, pois estava “contaminada” por aquele sangue, por 

aquela fraqueza e jamais quebraria a “sacrossanta paz [da] família, nem cometeria um incesto, 

nem um assassinato, nada que manchasse a honra que reclamam.” (CARDOSO, 1996, p. 

349). A falta de coragem de Ana é exposta pela rival, impiedosamente, deixando no ar que 

aquela abafaria qualquer deslize que viesse a cometer. 

Esse episódio desvela as lembranças de Ana, que confirma em sua confissão: [...] 

a chave do segredo estava comigo. Só eu poderia dizer, e dizer, com certeza, se era ao 

jardineiro que André se assemelhava” (CARDOSO, 1996, p. 359). A personagem põe à 

mostra, tal como argumenta Massaud Moisés a respeito das personagens do romance de 
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Lúcio, o seu “universo de sombras” (MOISÉS, 2001, p. 232), o pecado que escondia tão 

profundamente dentro de si. Parece-nos clara a revelação, ainda que Ana não o tenha 

enunciado, de que André é seu filho. No entanto, o que interessa a ela é poder reavivar as 

lembranças de sua maior obsessão, Alberto. Assim, confessa que não hesitou em ir em busca 

do sobrinho, que estava no quarto. Ela é motivada pela descoberta da rival. A relação de 

oposição entre as duas alimenta Ana, que “tinha necessidade de sua força [de Nina], de sua 

beleza, de sua onipotência, para poder viver” (CARDOSO, 1996, p. 422).  

Descendo mais fundo nas profundezas da miséria humana, Lúcio expõe, por meio 

de sua criação, o drama em que os seres se encontram envolvidos. Emparedados em uma 

existência insignificante, penetram, progressivamente, mais fundo nas modalidades do Mal. 

Ana descobre que a doença de Nina encontra-se em estágio avançado e perturba-se; o 

momento torna-se grave e sentimentos conflituosos a envolvem, pois não fora desse modo 

que imaginara o final da cunhada. A narradora expõe, principalmente, uma certa frustração 

em não poder resolver todas as dissonâncias entre elas, reconhece essa impossibilidade. Por 

outro lado, enxerga os fatos como se, finalmente, a Providência Divina fizesse justiça: a rival 

fora agressivamente atingida por uma ira maior, a ira de Deus. E é contagiada por uma 

mórbida alegria, convertida numa memorável cena em que valsa, rodopia com as roupas de 

Nina, sujas de sangue, prova inconfundível da punição. Obscurecida pelo ódio que a move, 

Ana tem necessidade de Nina, mas se compraz na desgraça da outra e Deus torna-se um 

instrumento, um objeto em favor da vingança. 

A escrita de Ana finda-se com a revelação da fatal doença de Nina, como se a 

narradora chegasse ao fim da história com a sensação do dever cumprido. Estava acabado, 

afinal, e Ana Meneses encerra, para o leitor, seu depoimento: 

 

Sim, que posso eu dizer mais senão que realmente termino aqui? Aberta a 

porta do porão, cuja chave guardei ciosamente durante tanto tempo, 

devassado o quarto onde o vira agonizar, a ele, Alberto, o peito coberto de 

sangue, já nada mais tenho a esconder, e nem a fazer aqui. Nenhum ciúme 

me alimenta, nenhum sentimento positivo ou negativo. Vejo a casa se abalar, 

tremerem seus alicerces, ruírem os próprios Meneses — repito, nada disso 

me importa. O que eu tinha de viver, o que considero como meu quinhão 

nesta vida, termina aqui (CARDOSO, 1996, p. 475-476). 

 

Aparentemente, Ana realiza sua missão e não há mais o que registrar. O que ela 

deveria deixar para a posteridade estava pronto e nada mais importava. Assim, ela dirige-se a 

seus narratários cumprindo aquilo que diz ser o propósito de sua narrativa: desnudar a verdade 

dos fatos, expondo as vis paixões que sempre a dominaram. Quer a narradora-personagem 
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ganhar a confiança do narratário ao confessar essas falhas e parecer tão sincera, o que ela 

mesma demonstrará cair por terra mais tarde. Na segunda e última parte de sua confissão, Ana 

diz-se desinteressada de tudo e apenas dá prosseguimento a seus registros para comentar sobre 

as atitudes de Demétrio naqueles dias em que Nina seguia agonizando. Suas observações 

servem para complementar e encaixar as peças do quebra-cabeças que Valdo vai montar a 

respeito de seu irmão mais velho.  

No encerramento dos escritos de Ana, ela silencia-se a respeito de fatos 

extremamente relevantes para se alcançar o que chama de “compromisso com a verdade”. A 

atitude indiferente de Ana ou mesmo sua postura “aparentemente niilista”, observada no 

início do capítulo, não se sustenta e essa lacuna só será preenchida no encerramento do 

romance, com um pós-escrito numa das cartas de Padre Justino.  

A escolha da escrita íntima como forma (seja em forma de diário, carta, confissão) 

pressupõe a promessa de revelação de segredos nunca confessados. Emprestam à obra de 

ficção feição de sinceridade e autenticidade. Mediante essa característica, há a expectativa do 

narratário a solicitar os esclarecimentos que vêm sendo prestados. A respeito disso, posiciona-

se Sébastien Hubier: 

 

O diário, doravante concebido e escrito para ser lido, corresponde a uma 

vontade de esconder e de revelar sucessivamente a verdade da qual, por sua 

vez, o leitor usufrui ao estar situado em posição de confidente, de voyeur, de 

alter ego e de perfeito estranho (HUBIER apud ÁLVAREZ, 2009, p. 150). 

 

Estendemos essas observações também para a narrativa de Ana, que registra em 

cartas suas confissões. Ela sente pesar sobre si o pecado da omissão: “tudo isso não me foi 

dito em caráter de confissão, ao contrário, ela mesma me pediu que divulgasse os fatos, para 

que essa mancha [...] pesasse menos sobre seu túmulo” (CARDOSO, 1996, p. 568). Não 

confessando diretamente ao narratário de suas cartas, Ana só cumpre sua tarefa anos mais 

tarde, junto a Padre Justino, o qual, com sua anuência, revela o que fora ocultado. 

Os valores com os quais Ana foi educada permaneceram com ela, sejam os 

religiosos, sejam os princípios que regiam os orgulhosos Meneses, e explicam sua tardia 

confissão. Enfim, é preciso notar que, apesar das dúvidas suscitadas sobre sua sinceridade, 

Ana expõe a verdade sobre a desgraça, sobre o Mal que abatera aquela imponente família, 

levando-a à ruína. Essa narradora-personagem narra para revelar as artimanhas do destino em 

reunir seres, a um só tempo, incompreendidos e intransigentes, solitários e marcados, a seu 

modo, pelo sofrimento. A inexistência da Fé, da Graça de Deus, o pecado e a culpa movem, 

na arena de egoísmo e orgulho, homens e mulheres que levam a família à derrocada.  
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2.2.4 Silêncio e solidão 

 

Outras questões de ordem metafísica atingem as personagens em Crônica da casa 

assassinada, sedimentando a presença de um mal que, aos poucos, dá forma ao 

relacionamento interpessoal dos membros da Chácara dos Meneses: a incomunicabilidade e a 

solidão.  

A falta de comunicação deixa as personagens ensimesmadas, propiciando o 

espessamento da angústia e do sufocamento que sentem. A solidão, tema onipresente na 

criação de Lúcio Cardoso, torna-se quase palpável nos relacionamentos gélidos entre as 

personagens: o casamento de Ana e Demétrio, o jeito paternal de Valdo expressar amor por 

Nina, a formalidade entre os irmãos Meneses, o isolamento de Timóteo, o distanciamento 

entre André e seu pai. Tudo isso coroado com o ambiente ermo e quieto da Chácara, onde “se 

debatem, incessantemente, perdidamente, a solidão acompanhada, e a companhia solitária” 

(PORTELLA, 1991, p. 20). 

Teresa de Almeida, ao aproximar J. Green e Lúcio Cardoso, observa tal 

semelhança ao comporem personagens “aprisionadas nelas mesmas, fechadas em seu corpo, 

em suas obsessões, hábitos, [...], incapazes de comunicar, de se exprimir” (ALMEIDA, 2009, 

p. 90). O que dizer da solidão experimentada por Ida, em Mãos vazias, vivendo o tédio de um 

casamento sem solução, num lugar onde era considerada estranha pelos outros, encontrando 

apoio somente em Ana. Ou, ainda, em Maleita, na luta solitária do narrador para civilizar os 

caboclos em Pirapora.  

Embora todas as personagens sofram desse mesmo mal, como declara Ana, em 

sua terceira confissão, ao falar de André: “[Ele] nunca fora um personagem que entrasse em 

minhas cogitações [...] sabia que existia e respirava junto a mim, chegava mesmo a imaginar 

quem fosse ele realmente — um ser solitário como os outros encerrado em suas deficiências e 

seus erros” (CARDOSO, 1996, p. 328, grifos nossos), escolhemos Valdo para avaliar esse 

aspecto. 

Valdo é a voz que representa os Meneses e seus princípios, uma vez que a 

Demétrio não é dada participação direta nos fatos, o que sabemos da personagem vem da 

“visão com” dos demais narradores e Timóteo é o irmão espúrio, a voz que se levanta contra a 

farsa que considera ser a família. Dos nove capítulos (cartas e depoimentos) conduzidos por 

essa personagem, os laços que o unem aos valores de sua gente, de sua terra são o 
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sustentáculo de todo seu agir e pensar. A infelicidade de Valdo foi amar alguém que se 

opusesse aos preceitos que tanto valorizava.  

A primeira carta de Valdo é a resposta dada às duas cartas em que Nina informa-o 

de que ela regressaria à Chácara após ausência de 15 anos. Diante da impossibilidade de 

impedi-la, resta-lhe avisar o que a espera, adotando um tom de distanciamento e fria cortesia: 

“Sim, você pode vir, é verdade, ninguém poderá impedi-la de regressar a esta casa, [...] você 

nos encontrará imutáveis em nossos postos, [...] somos, assim, por circunstância e por 

fatalidade, mais Meneses do que nunca [...] (CARDOSO, 1996, p. 141). Na carta, ele 

relembra o dia em que se despediram, as palavras que trocaram e a indignação de Nina diante 

das acusações de adultério que pesavam sobre ela. Na ocasião, Valdo preferira manter-se em 

silêncio, pois para ele esse ato era dignificante. Não deixa de confessar a ela, no entanto, o 

quanto sofreu com sua ausência, encobrindo, em seu silêncio perante os outros, a dor que o 

consumia.  

A intenção da carta de Valdo é deixar claro a Nina que a reputação dos Meneses 

continua sendo a linha mestra da conduta da família, as aparências sobrelevam qualquer 

emoção maior. Certamente, esse ponto coloca os cônjuges em extremos e é um dos fatores 

preponderantes para o fracasso do relacionamento. Enquanto Nina é fulgurante, intensa, viva, 

Valdo é muito comedido em suas ações. Ana mesma já observara essas reservas dos Meneses 

nas questões do afeto: “os Meneses só sabiam amar ou demonstrar carinho de modo paternal 

— sem grande efusão” (CARDOSO, 1996, p. 424). Só muito tarde é que Valdo perceberá o 

quanto se alheou dos gostos, pensamentos e sonhos de Nina e o quanto estiveram separados, 

mesmo nos primeiros anos do casamento. 

 

Agora as perguntas se acumulavam em meu pensamento e, todas elas, como 

se guardassem um sinal único de identidade, tinham a mesma origem e 

rumavam ao mesmo fim: ela. O que fora, o que representara para mim, quem 

era realmente. Sobretudo isto: sua verdadeira personalidade, seu ser 

despojado e vivo, aquele que decerto só em momentos muito difíceis viria à 

tona. Pois agora eu me achava convencido de que não a conhecera 

realmente, ou que pelo menos o que existia nela de mais real sempre 

escapara à minha percepção (CARDOSO, 1996, p. 495-496).  

 

Valdo descobre tarde que jamais procurara conhecer a esposa. Se nos primeiros 

tempos de seu relacionamento a amara com obsessão, essa violência o impedira de enxergá-la 

em sua essência. Os sentimentos estavam voltados para ele, para enchê-lo, completá-lo. Após 

a volta da mulher, mantivera o silêncio, a quietude que sua posição em família exigia dele. 

Poucas vezes ousara enfrentar Demétrio em favor de Nina. Resumindo: Valdo caracteriza-se 
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por uma personalidade irresoluta. Nas palavras de Carelli (1988, p. 214), “um marido 

enganado, um pai fraco, um irmão dominado”, que, conforme pretendemos desdobrar, nas 

linhas de seu depoimento, vai se descobrindo. 

Quanto à segunda correspondência de Valdo, o objetivo é pedir a Padre Justino 

que o auxiliasse com relação ao comportamento estranho que seu filho vinha apresentando 

desde a chegada da mãe à Chácara. Nos detalhamentos de sua missiva, o narrar “com” 

permite a Valdo tecer a personalidade de André como alguém “voluntarioso e extremamente 

irritável” (CARDOSO, 1996, p.265), de natureza febril, como a mãe. Há claramente um juízo 

negativo nas palavras, uma vez que elas elucidam personalidades que destoam da habitual 

sisudez dos Meneses. Tem-se nesse registro, uma das poucas observações que Valdo faz sobre 

seu relacionamento com o filho. De seu ponto de vista, sempre fora um pai preocupado, que 

“se nunca fora positivamente o que se chama um pai muito amoroso, pelo menos conseguira 

estabelecer com [o] filho relações viris de estima e franqueza” (CARDOSO, 1996, p. 267), 

posicionamento não compartilhado pelo filho, que o tem por um completo “desconhecido” 

(CARDOSO, 1996, p. 30).  

Tem-se, por refração da visão “com”, uma personagem apegada aos valores 

familiares, fechada em seu modo de ver e compreender o entorno. Valdo revela-se um homem 

angustiado, cheio de ciúmes e atormentado por fantasmas do passado. Não ousa enunciar nem 

a si mesmo as conjecturas que faz sobre a má influência de Nina sobre André. Também é 

incapaz de tomar uma atitude perante os acontecimentos, preferindo, como sempre, o silêncio. 

A carta a Padre Justino toma compleição de confissão, de insinuações violentas e secretas 

(deixa dúbio se desconfia ou não do incesto) que contribuem para intensificar o clima 

ambíguo que cerca os acontecimentos do romance. 

Os depoimentos de Valdo, dispostos em sete capítulos, recaem sobre os fatos 

acontecidos na Chácara, após o retorno de Nina. Curioso notar que ele não dá, ao seu relator, 

testemunho direto sobre sua vida com a esposa nos primeiros tempos de casados. O foco sob 

o segundo momento do romance sugere o apagamento dos primeiros tempos ou, pelo menos, 

que não se quer revolver o passado. 

Para além dos esclarecimentos de determinados fatos nessa segunda etapa do 

romance, o tom pessoal das revelações desfolha o íntimo da personagem, que comunga de 

suas dores e culpas, e nesse processo de desvelamento, a personagem se descobre.  

Apesar do sofrimento que o consumiu logo após o abandono de Nina, Valdo 

chegou a um estágio de repouso, de autocontrole, a ferida entrara em processo de cicatrização 

e, como ele mesmo disse à esposa, “não há mal com que a gente não se acostume e, [...] sua 
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ausência já me doía menos”. Silêncio, alheamento do que faz sofrer são os remédios dos quais 

os orgulhosos Meneses lançam mão. O silêncio parece assim ser a essência dessa família e do 

ambiente onde habitam. Diversas são as passagens evocadas em que o que predomina é o 

silêncio, a morosidade, e a mínima vibração destoante é sentida. O que dizer, por exemplo, de 

Ana, que tão amalgamada a essa atmosfera reinante, na ociosidade que leva à quietude, 

percebe no ar algo suspeito e descobre os encontros de Nina e André? 

Nesse sentido, Valdo não tinha voz própria, aceitando e repetindo, sem refletir, o 

discurso ideológico de seu irmão mais velho, calando seus sentimentos, mero “prisioneiro do 

seu sangue e de sua paixão por Nina”, conforme observa Andréa Vilela (1998, p. 89), em “A 

liturgia das cores de uma obra profana”. Ele se reconstrói pela palavra, pelos depoimentos, 

que representam a sua travessia, seu entendimento de quem fora e o rompimento com o 

passado.  

O primeiro depoimento de Valdo retoma o episódio no qual Nina confia-lhe que 

estava com um sério problema de saúde e teria de retornar, pela segunda vez, ao Rio de 

Janeiro. Como o relacionamento deles sustentasse por um tênue fio de camaradagem, logo a 

desconfiança se instala em Valdo, para quem a viagem não passava de capricho. Nesse 

momento, a maior preocupação dele era o que o irmão diria. Na segunda declaração, já há 

uma mudança considerável, pois ele relata sua ida ao Rio de Janeiro em busca de um médico 

para Nina. A metástase encontrava-se em adiantado processo.  

O tempo entre a ida de Nina e a de Valdo não se pode precisar, sabe-se que ela 

ficara na capital apenas quinze dias. André registra que, após a amante retornar, esperara por 

um mês inteiro, sem poder vê-la a sós. Deduz-se que a doença, após o regresso, toma 

velocidade. O médico de Vila Velha é chamado e constata o câncer, revelando-o a Valdo. 

Ainda assim, a ação concreta em favor da mulher será tomada mais tarde, por um marido 

cercado de dúvidas “Seria exagero meu?” (CARDOSO, 1996, p. 464). Valdo demonstra 

fraqueza em confrontar Demétrio e o faz já em última instância, aguardando, no seu habitual 

silêncio, passivo, a aquiescência do chefe da família para socorrer a esposa. Ouve os protestos 

do irmão, quanto aos gastos, à pouca reserva da família, à situação financeira em que se 

encontravam, numa postura submissa, numa polidez fria. Quando Demétrio lhe questiona se 

adiantaria aquele dispêndio, vimos, finalmente, Valdo despojar-se da natureza indolente que 

tanto irritava Nina. A resposta vem calma, mas o tom “não [...] era o habitual” (CARDOSO, 

1996, p. 466), suficiente para que o irmão o entendesse. 

Outro ponto de ruptura com sua tradicional postura é a observação que Valdo faz 

de Demétrio, como se conseguisse romper o torpor sob o qual se mantinha e visse a realidade 
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desanuviando-se. Ele passa a examinar o irmão mais velho, como ainda não o fizera. 

Conhecia-o em seus hábitos e em que fugia deles e ao fixar atenção em seus gestos, percebe 

uma fissura na crosta de orgulho e impenetrabilidade conservada obstinadamente. Se ao narrar 

“com”, as personagens são dadas a conhecer por aquela que conta a história, temos, sob a 

regência de Valdo, o melhor perfil que se traça do único Meneses que não tem voz na 

narrativa, mas dita as ordens dos costumes na família. 

Demétrio é movido por duas principais obsessões: manter intocável a aura de 

superioridade dos Meneses frente aos habitantes de Vila Velha e entorno, e a sua em relação 

aos demais membros da família, bem como a visita da única personalidade mais ilustre da 

região, o Barão, que diziam descendente direto da nobreza lusitana e que jamais tinha 

colocado os pés na Chácara. Por isso, era inadmissível qualquer movimentação contrária à 

austeridade dos costumes, corrompidos pela presença de Nina desde a primeira vez em que ali 

chegara.  

Em sua análise, Valdo nota a repulsa de Demétrio pelo acontecimento 

extraordinário que representava a doença de Nina, contrariando o silêncio e a discrição dos 

Meneses. À medida que o corpo de Nina se degrada, ruem-se os alicerces familiares, e, 

ironicamente, também o chefe de família, como demonstra Valdo: “Achei-o menor, mais 

degradante, mais humilhado em sua roupa escura e sem brilho; sua auréola desfazia-se como 

por encanto e, indefensável ante mim, surgia finalmente o verdadeiro Demétrio” (CARDOSO, 

1996, p. 467).  

Nesse ponto, instala-se verdadeiro desconforto em Demétrio, que sente sua 

autoridade estremecer por demonstrar fraqueza diante do inusitado, e mais, a ciência de Valdo 

sobre o fato não mais os hierarquiza, e logo isso é percebido por Demétrio. Essas descobertas 

vão, aos poucos, mudando a percepção de Valdo sobre a família e o sistema em que vivia, 

percebe mesmo que a infelicidade que atribuía a si era maior em seu irmão. 

No entanto, a maior descoberta (?) de Valdo acontece no episódio em que 

Demétrio mandara retirar o corpo de Nina do quarto sem que esse tivesse alcançado o repouso 

dos mortos: “Toquei-a de novo, ansiosamente: morna, viva ainda. Ah, por que não haviam 

deixado que ela esfriasse em seu próprio leito, e fugisse para a vida eterna como quem se 

agasalha num sono normal?” (CARDOSO, 1996, p. 500). O ocorrido causa revolta em Valdo, 

que ruma a Vila Velha em busca de informações e com as quais irá, definitivamente, enfrentar 

o irmão.  

De posse da informação, ele percebe a realidade por completo, a manipulação que 

o irmão, em seu sistema autoritário, exercera sobre sua vida e da esposa, as armadilhas criadas 
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para manter o sistema de vida dos Meneses intacto. Dentro dele, Valdo sente que algo se 

desfaz e não reconhece mais a autoridade do chefe da família. O rompimento completo se dá 

com a luta corporal entre os dois. Voltando à Chácara, ele encontra Demétrio desfazendo-se 

dos pertences de Nina, atirando-as ao chão apressadamente, vez ou outra enroscando-se numa 

peça e, em movimentos sôfregos, tentando desvencilhar-se. Um espetáculo à parte. De 

rigorosa discrição a absoluto descontrole. Valdo ainda procura chamá-lo à razão, dizendo ser 

muito cedo para tomar aquelas providências. Em vão. O agravo maior veio claramente 

enunciado, junto aos pontapés desferidos nos objetos, “Está morta, podre” (CARDOSO, 1996, 

p. 519), encerrando qualquer tentativa de resgatar o bom senso. Os dois atracam-se no 

corredor próximo à sala, às vistas dos curiosos.  

Soando em seu íntimo ainda o sangue da família, num flash de lucidez, Valdo 

preocupa-se com a imagem que gozam junto aos estranhos: “Alguma coisa devia realmente 

estar rompida, para que os Meneses assim se digladiassem diante de tantos olhares estranhos” 

(CARDOSO, 1996, p. 519) e chega a surpreender-se com sua ousadia. Enfim, o nó que o 

prendia àquele sistema estava se desatando e ele adquire autonomia sobre si, decidindo 

abandonar para sempre o lar que tanto venerara. 

Ainda assim, não se despoja por completo da matéria do qual é feito. O sangue 

dos Meneses ainda está em sua essência. Laço social e culturalmente estabelecido, que institui 

os valores morais e éticos, constructos de sua personalidade. Carelli (1988) empreendeu uma 

minuciosa análise da metáfora do sangue, onipresente em Crônica da casa assassinada, 

observando, dentre seus vários sentidos, a força do termo em referenciar as ligações 

familiares. Aliás, as relações familiares conflituosas constituem um ethos na obra cardosiana, 

atingindo seu auge em Dias Perdidos, um romance autobiográfico, na análise de Mario 

Carelli. 

Assistimos à queda moral de Demétrio e à exposição de seus mais íntimos 

segredos. A justificativa que procura dar a seus atos está alicerçada na defesa da casa: “A 

casa! [...] Que não faria eu para mantê-la?” (CARDOSO, 1996, p. 526). Contrário ao que 

pretendia, ele termina por revelar sua paixão secreta pela cunhada. Valdo percebe que o irmão 

sempre se movimentou contra ela, porque Nina representava o novo, o perigo, não só para os 

valores familiares do seu clã, mas, fundamentalmente, para ele, Demétrio, que teve 

consciência de que aquela mulher abalaria sua estrutura racional. A “casa”, da qual fala 

Demétrio, simboliza os Meneses e seus austeros valores. Deixar-se consumir pela tresloucada 

paixão seria o seu fim e, por extensão, o fim da casa, de toda a estirpe dos Meneses. Logo, ele 

não poupou meios para livrar-se do incômodo. 
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Valdo e Demétrio estão definitivamente apartados, mas as reminiscências do 

primeiro não se encerram. Ao depor, traz à luz fatos que puseram à prova o espírito da 

orgulhosa família. Como legítimo herdeiro desses valores, Valdo ainda os carrega em seu 

discurso. Para ele, o velório de Nina serviu como contemplação pública do que era, antes, 

somente boato e desmantelou “naquela comarca o prestígio da família Meneses, já tão 

abalado por sucessivos escândalos” (CARDOSO, 1996, p. 536). Seguem outras observações, 

como “devassar nosso reduto de família”, “espetáculo”, “insulto”, as quais demonstram uma 

certa preocupação com a reputação familiar.  

A inacessibilidade dos Meneses está violada e o narrador comenta que, logo após 

essas constatações, decide recomeçar a vida em São Paulo ou no Rio Grande do Sul. Observa-

se que o intuito era abandonar de vez o lar, distanciando-se o quanto pudesse dele. Valdo 

considera que o aparecimento de Timóteo no velório foi a punhalada fatal à família. Trajando 

roupas femininas, joias, num “corpo que tantos julgavam marcado pela ignomínia” 

(CARDOSO, 1996, p. 543), Timóteo choca os presentes, recaindo, sobre o ambiente, um 

silêncio sepulcral. É a vergonha encarnada, a transgressão de todos os valores cuidadosamente 

arranjados pelos Meneses, para construir a aura de nobreza da qual estiveram sempre 

revestidos. A cena escandalosa, num primeiro momento, provoca repulsa em Valdo, mas, num 

repente, desperta-lhe o orgulho, pois a vingança contra o inimigo foi alcançada em plenitude: 

 

[...] era Demétrio o fundamentalmente atingido com aquele gesto, e era ele 

quem pagaria mais caro, com o preço total de sua demissão e da sua 

vergonha. Falava nisto, por que não dizer, aquele velho ódio que sempre nos 

havia separado, e que tinha sua origem na minha permanente necessidade de 

defesa contra seu instinto de prepotência [...] (CARDOSO, 1979, p. 543). 

 

Por fim, Valdo reconhece que, em nome do orgulho de seu clã, fora a sombra de 

alguém que detestava, aderia ao que esse irmão determinava por força do hábito. E quanto a 

Timóteo, que tanto desprezara, sente-se próximo e vingado por ele. Reconhece naquela 

atitude transgressora a obstinação dos Meneses. A violação aos códigos da família chocava 

mais que a própria morte de Nina, por isso Valdo serena e não se escandaliza. O narrador-

personagem, enfim, compôs o que fora sua vida: uma sucessão de enganos, de erros, os quais, 

misturados ao desprestígio familiar, contribuíram definitivamente para o abandono do 

passado.  

Soma-se a essa constatação, o seu último fracasso: a fuga de André. Destituído de 

fé, imerso em incertezas, ele fora incapaz de consolar o filho, que necessita crer que aquele 

momento não era o fim, que a chama da esperança não seria apagada: “Diga-me — implorou 
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[André] baixinho, — diga-me alguma coisa, porque tudo o que disser é importante. Não 

confio mais nos signos invisíveis, e quero um testemunho palpável, [...] a ressurreição existe? 

(CARDOSO, 1996, p. 561). O silêncio de Valdo, mais uma vez, sela seu destino. O filho, 

mergulhado em profunda angústia, foge do pai e abandona, para sempre, a Chácara. 

A cena é uma das mais violentas no que tange à questão religiosa. A fé é um dos 

temas recorrentes em Lúcio Cardoso:  “É inútil negar, o homem é obsedado pela ideia de 

Deus”. Porém a fé, para Lúcio, não é mansa, repouso dos acomodados, é exigente, o homem 

deve temer o erro, expurgá-lo, sofrer para alcançar o Bem. Ele desprezava o que definia como 

“democrata católico” (CARDOSO, 2012, p. 281), o homem mediano, que cumpria apenas o 

papel social, participativo de uma igreja que oferece às gentes “um Deus tranquilo e sem 

vitalidade” (CARDOSO, 2012, p. 329), puro erro da Igreja. Suas personagens são projeções 

de uma visão ontológica do homem num mundo trágico e desesperado, onde “a presença de 

Deus parece ter sido varrida e onde as pegadas do demônio podem ser seguidas sem grande 

esforço em [...] personagens essenciais” (FARIA, 1996, p. 665). 

As personagens vivem a angústia existencial de não saberem o que são, vivem a 

desesperança ao serem colocadas frente ao trágico destino que abala as convicções diante da 

morte. Daí sobrevêm, como defendeu Lúcio Cardoso, a necessidade de saber o mistério de 

Deus, onde reside toda a esperança. 

 

 

2.2.5 Almas perdidas 

 

As personagens convivem com diversas manifestações do mal, que são elementos 

os quais contribuem para a ruína particular deles, assim como para o desmoronamento da 

tradicional família Meneses: erotismo, incesto, pecado, inveja, ódio, mentira, solidão, 

incomunicabilidade. Essas manifestações vêm cercadas por uma obscuridade que desperta o 

medo, não somente o medo da morte, que com seu espectro, ronda a família. A personagem-

narrador Padre Justino é o guia do leitor nesse vale assombrado, em que o medo remete, 

principalmente, à ausência de Deus. 

Analisando a temática do medo em suas mais variadas vertentes, Georges Duby, 

em Ano 1000, ano 2000: na pista de nossos medos (1999), observa, no cotejo entre o homem 

medieval e o contemporâneo, que a morte, nestes últimos tempos, tem atemorizado mais. Para 

o historiador, esse receio advém da “perda contemporânea do sentimento religioso, [que] fez 

da morte uma provação aterrorizante, um trampolim para as trevas e o incognoscível” 
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(DUBY, 1999, p. 122). Se o homem medieval acreditava numa força invisível, 

incompreensível à inteligência humana, e da qual tirava alento para o que sobreviesse após a 

morte, nos últimos tempos, com a perda das crenças, resta ao homem um sentimento de 

impotência diante de seu destino. 

Nos registros de Padre Justino sobressaem os conflitos religiosos envolvendo a 

família Meneses. Essa personagem-narrador, por meio da visão “com”, dá-nos acesso à 

essência de algumas das personagens com as quais ele, por algum motivo, é levado a estreitar 

os vínculos. Efetivamente, Ana é aquela com quem ele tem mais contato. Educada com rigor 

dentro dos preceitos da Igreja Católica, Ana tem Padre Justino por seu mentor espiritual, 

confidente e conselheiro. De natureza afável e benevolente, o padre busca, constantemente, 

orientar aqueles que vão em busca de ajuda espiritual. Por sua vez, também vive momentos de 

dúvidas, tormentos e inquietações religiosas, ao se ver diante de criaturas tão destituídas da 

Graça de Deus, sentindo-se, por vezes, incapaz de exercer o sacerdócio em sua plenitude. 

O maior desafio de Padre Justino é compreender Ana, que passa a evitá-lo e negar 

a fé. Lembremos que, com a chegada de Nina, ela entra numa crise existencial, que logo é 

percebida pelo sacerdote. Depois de um período de afastamento, Ana retornará à igreja, em 

busca do padre, por conta do suicídio de Alberto, assunto da primeira narrativa do religioso. 

Somos incursionados, assim, não somente a conhecer fatos surpreendentes e revelações 

bombásticas, mas também a adentrar na personalidade devastada de Ana e, em menor escala, 

na de Valdo nos cinco capítulos das narrativas do sacerdote. 

Nota-se, em Ana, “a descontinuidade da percepção [...] espiritual, que parece 

frequentemente romper a unidade antes aprendida” (CANDIDO, 2011, p. 55), pois a 

personagem é dotada de complexidade. Ela possui uma natureza oscilante, reflexo de seus 

intensos conflitos, desvelados pelo narrar “com” de Padre Justino: “que outra mulher daquela 

paróquia poderia obedecer a sentimentos alternados, procurando-me e fugindo de mim ao 

mesmo tempo?” (CARDOSO, 1996, p. 202). Ele a descreve como pálida, de tez baça e 

esverdeada, silenciosa, fria e decidida, o que desperta no padre uma sensação de desagrado, e 

a obstinação da qual ela parece revestida desperta nele uma sensação de mal-estar e medo, 

ainda que vago. Podemos perceber, dessa forma, que Ana transfigura-se num ser sombrio, 

figura aterradora, tal qual os acontecimentos que a rodeiam. Seu aspecto físico antecipa, de 

forma metafórica, a negação da vida, tanto a espiritual, quanto a vida física, como se fosse um 

espectro, anunciando o suicídio do jovem jardineiro.  

Ana é quem encaminha Padre Justino até o porão, lugar em que jazia o corpo de 

Alberto no dia em que esse morre. O ambiente soturno, abafado, o sangue espalhado pelas 
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paredes e chão acentuam o clima de desolação, morte e ausência de Deus, assim como os 

gemidos longos e secos de Ana, tal qual um animal agonizante, abatida aos pés da cama. 

Segue uma atmosfera fortemente expressionista17, lançando as personagens no seu limiar mais 

íntimo, sob tensão, torturadas por um profundo sofrimento. Ele, por não conseguir consolar 

aquela alma desolada; ela, por mergulhar em um mundo de completa desolação, sem nenhuma 

chance de resgate.  

Padre Justino reconhece que todo o Mal que atinge Ana, em profundidade, 

decorre de sua completa falta de Esperança. Ela está presa aos valores do mundo físico, a 

morte significa o fim, o término da existência. O mesmo conflito espiritual que atinge André 

no velório de Nina. O tormento de ambos tem origens diferentes. Carelli (1988) aponta como 

causa da revolta metafísica de André a falta de conhecimento do catecismo. O jovem não fora 

educado sob a égide católica, como se observa no diálogo que estabelece com o pai, ao 

estarem a sós com o corpo de Nina: 

 

— Diga-me, o senhor que me gerou, e que deve me ensinar aquilo que não 

aprendi. Não é meu pai? Não me deve atenção e cuidados? Então responda: 

a ressurreição existe? Ressuscitamos algum dia, nalguma parte? 

(CARDOSO, 1996, p. 561). 

 

Ao se ver questionado pelo filho, Valdo é tomado de choque, estranheza e súbita 

paralisia. Ele também não era afeito ao que se referisse à religião, como demonstra o episódio 

da visita de Padre Justino à Chácara, ocasião a qual interpela o religioso sobre a existência do 

demônio e, se era preciso acreditar em Deus para confirmar a existência do Mal. Grassava, 

entre a família, uma noção vaga de religião, um pequeno resquício da época de dona Malvina, 

matriarca dos Meneses, a quem Padre Justino atribuía a vida da casa. Quando a idosa morre, 

aos poucos, a ruína física instala-se na estrutura da Chácara, como descreve Padre Justino: 

 

A varanda, [...], circundada no alto por uma barra de vidros de cor, parecia 

maior porque dela haviam retirado grande número de móveis que eu ali 

conhecera. As colunas estavam quebradas nas bordas e as árvores do jardim, 

nessa intimidade própria do abandono, agarravam-se à rampa e ameaçavam 

invadir o interior onde nos achávamos. Um galho de jasmineiro, florido e 

audacioso, despencava-se até quase o centro da varanda. Ah, via-se bem que 

a voz de Dona Malvina não mais ecoava naquele mundo: a desagregação 

apoderava-se dele e aos poucos ia devorando a graça austera e sólida de seu 

renome (CARDOSO, 1996, p. 324-325). 

 

                                                           
17 Furness (1990) expõe que a estética expressionista surge da profunda investigação da psique humana, dos 

estados extremos de tensão e inquietações. Renega-se a tradição e anseia-se pelo novo e até pelo estranho. “No 

Expressionismo existe uma tendência inegável a fugir do natural, do plausível e do normal rumo ao primitivo, 

ao abstrato, ao apaixonado e ao estridente” (FURNESS, 1990, p. 36).  
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Não só a ruína física, também a moral, advinda da ausência da religião, contribui 

para um clima de desesperança, em que as criaturas estão perdidas num espaço opressivo, em 

contínua degradação. Pode-se dizer que ecoa, em Crônica da Casa Assassinada, “o mundo 

sem Deus”, trilogia a qual Lúcio inicia com as novelas Inácio e O enfeitiçado, ficando a 

terceira, Baltazar, inacabada. Assim como as novelas, no romance os seres são destituídos da 

fé e não encontram ou recusam, como observa Carelli, a redenção espiritual. Tal cenário se 

encontra tão concentrado, que não poucas vezes a personagem de Padre Justino, ao lidar com 

os Meneses, mostra-se arrefecido em sua labuta espiritual: “Olhei mais uma vez, e com 

infinito cansaço, tudo aquilo que me cercava” (CARDOSO, 1996, p.326). Essa desordem 

espiritual representa o “percurso de almas cegas”, metáfora usada por Teresa de Almeida, na 

qual ela ressalta a dificuldade das personagens em “penetrar na substância da qual é 

constituído o mundo, permanecendo de forma angustiosa do lado de fora” (ALMEIDA, 2009, 

p. 136).  

A cegueira advém da debilidade humana. Para Padre Justino, é a própria imagem 

de Ana, entregue ao desespero que o destino, por via da morte, impõe ao ser, reduzindo-o a 

um nada. A fé é o que consola, é a certeza de que o fim não se encontra na morte do corpo. 

Mas Ana, como também vimos em outras personagens, como André e Valdo, não 

compreendem a graça Divina, o que lhes causa todos os sofrimentos, como observa o 

sacerdote:  

 

Abaixei a cabeça, implorando apenas a Deus que iluminasse aquela triste 

alma prisioneira de si mesma — e enquanto assim o fazia, senti que uma 

visão se impunha ao meu pensamento, uma visão daquilo que lhe faltava, 

que faltava a todos nós, ao mundo inteiro — e cuja carência devia ser o 

motivo de um combate cotidiano e áspero: a presença de Cristo. Ou melhor, 

a sua ausência (CARDOSO, 1996, p. 209). 

 

A ausência leva à transgressão, à “uma dialética do Mal e da Graça, da santidade e 

do pecado” (ALMEIDA, 2009, p. 133). Teresa de Almeida ilustra a proposição com uma 

passagem do romance Sous le soleil de Satan, de Georges Bernanos, em que a personagem de 

uma das seções do livro, “Histoire de Mouchette”, assassina o amante e em outra passagem, 

numa crise de desespero, entrega-se às delícias da perversão, numa vertigem sem fronteiras. 

Tudo isso levada pela dor e pelo desespero depositados no fundo de sua consciência por conta 

dos delitos cometidos.  

Em Crônica da casa assassinada, dentre as tantas passagens que abordam essa 

dialética, discorremos, mais uma vez, sobre a mesma cena: Ana, sob o olhar de Padre Justino, 
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ao lado do corpo de Alberto, inconsolável. A transgressão é a blasfêmia. Ela pede ao 

sacerdote que ressuscite Alberto. Para tanto, ela argumenta que corre nos arredores de Vila 

Velha, em cidades como Rio Espera, Mercês e Ubás, que o padre é santo. Buscando forças 

para se fazer entender, Padre Justino procura mostrar que a fé em Deus é maior que as 

crendices. Mas Ana repele a ideia e propõe ao religioso uma troca: se ele ressuscitar o rapaz 

ela acreditará em Deus. O espanto do sacerdote transforma-se em horror à medida que o 

desagravo aumenta, de forma obsessiva. Analogamente, somos levados a passagem de Mateus 

4: 1-11, sobre a tentação de Cristo18. Ana, alucinadamente, implora, avança sobre o padre, o 

sacode, e apela para a soberba: 

 

— Ressuscite-o, padre. Dirão que o senhor é santo, seu nome percorrerá 

todo o Estado, encherá o país inteiro. ‘Um santo, um santo do Brasil!’ E nós, 

aqui da roça, diremos com orgulho: ‘É um padre de Vila Velha que está 

fazendo tais milagres’ (CARDOSO, 1996, p. 213). 
 

A visão cinematográfica elaborada por Lúcio, no modo como conduz a ação, cria 

uma atmosfera aterradora do Mal. O clima profano é intensificado com a ambientação em 

torno das personagens: o porão escuro, as personagens entrevistas na penumbra de uma fraca 

lamparina e a lenta transformação da mulher em um ser desconhecido aos olhos do padre. O 

modo desarticulado como ela se levanta da cabeceira do morto e caminha até ele, a 

fisionomia, que adquire “um tom de escultura esverdeado e duro, com olhos claros por onde 

espiava uma presença que me era inteiramente desconhecida” (CARDOSO, 1996, p. 211) 

funcionam como pontos de tensão narrativa. 

Pode-se dizer que Ana estava possuída por um ente maligno. Outras observações 

de Padre Justino reforçam essa hipótese: a voz arquejante, grave, como a de um homem, 

quase inumana a pronunciar “— Não acredito em Deus. Quem é Deus, que é que Ele pode 

fazer por mim? E no entanto, o senhor...” (CARDOSO, 1996, p. 211). Ana é a figura do 

próprio Mal, que irrompe da falta de fé, visão da qual Lúcio compartilha em seu diário19. 

A força exterior dos acontecimentos impele as personagens para a vida interior, 

onde são presas de sua própria miséria e tornam-se ininteligíveis umas para as outras, 

                                                           
18 A passagem bíblica aludida está em Mateus 4:1-4: “Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para 

ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites, depois teve fome; E, chegando-se a 

ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, 

respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de 

Deus”. Bíblia Sagrada, disponível em: <https://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/4 Acesso: 28 març 2015>. 
19 Lúcio Cardoso critica, nesse trecho de seu diário, escritores que falam de maneira superficial sobre temas que 

envolvem a religião, como, por exemplo, a existência do mal, do diabo. Tais escritos, para ele, não têm viço, 

pois quem os elabora não tem conhecimento de causa. Cf. CARDOSO, Lúcio. Diários. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2012, p. 233. 



77 

perpetuando o ciclo destrutivo. Profundamente mergulhadas em seus dramas, jamais 

conseguem refletir e conscientizar-se, verdadeiramente, de seus males, sendo tragadas por ele. 

Nesse mundo sem Deus, não conseguem tomar as rédeas de seu próprio destino e vagam 

desorientadas. 

 

 

2.2.6 Meneses: exclusão e destruição 

 

Considerado um pária entre os Meneses, por sua homossexualidade, Timóteo é 

relegado à reclusão e aparece ao leitor, primeiramente, pelo olhar de Betty, depois lhe são 

destinados alguns fragmentos no diário de Ana e de Valdo. Somente no capítulo 52 será dada 

voz a essa personagem por meio de dois fragmentos de suas memórias. A excentricidade da 

personagem contribui sobremaneira para o espessamento da intriga na narrativa. Sua trajetória 

na trama faz-se imprescindível para compreender o ato de sua escrita. 

Ana pontua em suas cartas alguns episódios envolvendo Timóteo. O mais 

relevante deles é o esclarecimento da reclusão do mais jovem dos Meneses. O estilo boêmio e 

irresponsável que levava, sempre esbanjando a fortuna da família e afrontando as regras, 

irritava Demétrio. Porém, foi a afronta ao irmão mais velho, em sua maior aspiração — a 

visita do Barão — que selou o destino de Timóteo. O patriarca ameaçou interná-lo num 

hospício, privando-o da herança. Ele se vê enclausurado não apenas pelo irmão, mas por seu 

medo e sua falta de coragem.  

Betty retrata Timóteo, inicialmente, através de uma descrição do que a família 

considerava “bizarrice de costumes” (CARDOSO, 1996, p. 53): vestia-se com trajes 

femininos, esgarçados pelo excesso de peso que o deformava fisicamente, as faces salientes 

eram carregadas na maquiagem e fulguradas pelo brilho das lantejoulas. Apesar de uma 

aparência tão extravagante, em completa divergência com a sisudez da família, ao narrar 

“com”, Betty não deixa de pontuar que aquele homem possui o orgulho, a altivez 

característica dos Meneses. 

Trancafiado por anos a fio, Timóteo sofre um processo de transformação física 

que aguda sua condição extravagante. Ao tornar-se figura feminina, apropriando-se dos 

objetos de sua mãe, como roupas, joias e maquiagem, assume, perante a família o seu 

verdadeiro “eu”: “Acho que nasci com a alma em trajes de grande gala” (CARDOSO, 1996, 

p. 57). Trajar-se de mulher era um gesto desafiador perante a família, um ato de coragem que, 

mais tarde, ele reconhece somente como uma alegoria. Resta-lhe aguardar o dia em que fará 
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sua justiça, revelará a verdade. Para esse intento, ele precisa de alguém que enfrente a 

autoridade de Demétrio, e confia essa tarefa a Nina. 

Em suas memórias, Timóteo expõe a impressão que a cunhada causa a ele já no 

primeiro encontro: “Desde o primeiro minuto senti que ela era um desses seres insubstituíveis, 

com uma força ativa e transcendente, [...] E a verdade é que encarnava para mim, de modo 

completo, o ser que desde há muito eu esperava” (CARDOSO, 1996, p. 528). Ele é capaz de 

reconhecer nela a força de que precisava e observa que também os outros Meneses sentiram o 

perigo iminente que ela representaria para eles. Nas palavras de Timóteo, a família sente Nina 

como “uma espécie de anjo exterminador” (CARDOSO, 1996, p. 529).  

Com a ida de Nina para o Rio de Janeiro, Timóteo vê seus planos arruinados, uma 

vez que não tem forças para enfrentar os irmãos e a situação em que ele próprio havia se 

colocado era irreversível. Não só era prisioneiro dos Meneses, mas de si mesmo. A condição a 

que se submetera o limitara, impossibilitando um confronto com a família. Era preciso um 

elemento novo e estranho àquela gente para levar seus planos até o fim e ele reconhece essa 

força em Nina. Esse agente estrangeiro deve agir sobre a família até que a tenha destruído 

completamente e Timóteo constata toda essa força ainda presente em sua cunhada, mesmo 

depois de quinze anos de afastamento:  

 

— É bela, é bela ainda, é muito bela — disse [Timóteo], com a satisfação e a 

gravidade de um cego que não teme nenhuma traição da realidade. [...]  

— Assim você deve se conservar, Nina, para desespero dos homens. Ah, o 

que eles devem amargar com a sua beleza! (CARDOSO, 1996, p. 237). 
 

A luta contra os irmãos é árida e sua esperança é depositada em Nina porque essa 

traz em si o vigor que tanto Demétrio teme: a força da feminilidade. A relevância da figura 

feminina em Crônica da casa assassinada é explorada em Espaços de Memória: uma leitura 

de Crônica da casa assassinada (2002), de Marta Cavalcante de Barros, por meio de 

aproximação e de confronto. Tanto Nina como a Chácara são símbolos de beleza e de poder 

no imaginário do povo local e exercem fascínio e sedução. Uma está imbricada à outra. Ao 

tentar destruir Nina, a casa dos Meneses termina por atingir a si mesma: 

 

Entre ambas há sempre uma fusão, sendo um sinal mais evidente o do odor e 

da putrefação que representa a própria morte de ambas. O mal que as atinge 

é interno: Nina, o câncer; a casa, a incompetência, a inflexibilidade da 

família que, de certo modo, precipitaram também o fim de Nina (BARROS, 

2002, p. 78). 
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Disfarçada sob uma carapaça de altivez e orgulho, a fragilidade dos laços 

familiares não se sustenta diante do novo, simbolizado por Nina, e faz emergir sentimentos 

reprimidos, os quais serão responsáveis pelos confrontos instaurados no seio do clã Meneses. 

A negação do feminino destrói porque o alicerce da família Meneses é o próprio 

feminino. Em tempos idos, essa força esteve representada por Maria Sinhá, antepassada 

avessa às regras sociais. Essa personagem sob a ótica de Timóteo, é símbolo de coragem e 

contestação aos dogmas familiares. Tia-avó dos atuais Meneses, foi uma mulher além de seu 

tempo, dona de si, destemida, trajava-se como homem e cultivava hábitos exclusivamente 

masculinos para a época, mas sem perder a aura de feminilidade exibida em hábitos como 

banhos de leite e perfume a que se entregava. Sua audácia gerava comentários e acabou por 

torná-la incompreendida. O desfecho de Maria Sinhá é melancólico. De acordo com Timóteo, 

ela morre abandonada, “num quarto escuro da velha Fazenda Eulália, na serra do Baú” 

(CARDOSO, 1996, p. 55). Ainda assim, a história deixa lacunas, possibilidades de novas 

interpretações.  

Para satisfazer o desejo de Nina em ver o retrato da famosa antepassada, Betty a 

leva até o porão da Casa Principal. Enquanto observam seus traços severos, de expressão forte 

e decidia, Betty relembra algumas histórias que ilustram a liderança que Maria Sinhá exercia 

sobre o povoado: 

 

[...] mesmo sob a chuva ela percorria os pastos a cavalo, ajudando os 

vaqueiros em suas lidas — e ninguém lhe ultrapassava no dom de laçar um 

bezerro e deitá-lo por terra, ou no de domar um cavalo bravo, ainda não 

habituado à baia. O povo, de cabeça baixa, dizia que era uma mulher sem 

religião [...] (CARDOSO, 1996, p. 162, grifos nossos).  
 

Betty termina a narração com o episódio em que Maria Sinhá expulsa de suas 

terras um sacerdote que ousara enfrentar suas determinações. Depreende-se, dessa narração, 

que Maria Sinhá comandava sua propriedade, dela era senhora e era obedecida por todos. 

Certamente, fora dos limites de sua propriedade não era aceita por destoar do que se esperava 

de uma mulher para a época20. Atividades consideradas extensão das tarefas domésticas, tais 

                                                           
20 O modelo patriarcal de constituição familiar abordado por Gilberto Freyre (1969) tornou-se parâmetro para 

análise da história da família brasileira através dos tempos. A organização familiar — consideremos a família 

rural, latifundiária — consistia numa organização chefiada por um patriarca que detinha o poder sobre sua 

esposa, filhos, parentes, agregados e escravos. Para Freyre, tal família foi preponderante no cenário de 

formação do país. Nesse modelo tradicional, a mulher era destinada à obediência e procriação. Via de regra, a 

mulher da casa-grande desempenhava também a supervisão das atividades desenvolvidas no lar, aquelas 

referentes à criadagem — a feitura da comida dos escravos, os serviços do pomar e do jardim, o cuidado dos 

animais domésticos (SAFFIOTI, 1979, p. 170). Apesar do predomínio das relações patriarcais centradas na 

figura do homem, muitas mulheres ocuparam essa função por conta do falecimento do marido, 
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como as de caridade e assistência eram aceitas pela sociedade, uma vez que eram entendidas 

como apropriadas ao feminino. As mulheres que invadiam os domínios masculinos trilhavam 

terreno proibido, eram discriminadas.  

Maria Sinhá é relegada ao abandono quando fica desprovida de sua força e 

liderança, o que poderia acontecer a qualquer patriarca temido por seus familiares. Além 

disso, ao ficar a família sob tutela de sua sobrinha, dona Malvina, o quadro, a imagem de 

Maria Sinhá ganha destaque na sala de estar, sendo retirado somente quando Demétrio 

assume a direção dos Meneses. Parece-nos coerente pensar que, quando os homens assumem 

uma posição de autoridade na família, tratam logo de abafar o legado matriarcal.  

Padre Justino, em seus registros, associa a morte de dona Malvina com a 

decadência da Chácara: “Desde que ela morrera — numa tarde escura, que parecia pressagiar 

a atual decadência da casa — eu nunca mais voltara [...]” (CARDOSO, 1996, p. 324), e 

descreve tanto a ruína física que começava a se fazer presente, com o abandono do ambiente, 

como os tormentos morais que tomavam conta dos moradores, confirmando os temores que a 

matriarca lhe confidenciara: “[...] tenho medo do que aconteça depois de minha morte.” 

(CARDOSO, 1996, p. 324). A Chácara mantivera seu vigor e funcionamento quando da época 

em que dona Malvina chefiava a família e entra em repouso — termo usado por Padre Justino 

para representar o Inferno — ao cair nas mãos dos irmãos Meneses. 

Sendo o patriarca da família, Demétrio teme o feminino. Desde sempre, foram as 

mulheres a comandar. Ele usa de todas as artimanhas para tirar, delas, qualquer possibilidade 

de comando: tenta apagar as lembranças de Maria Sinhá, molda sua esposa desde menina para 

obedecer a ele, abafa a voz de Timóteo e arquiteta a ida de Nina para o Rio de Janeiro. Mas 

não contava com seu retorno.  

Demétrio esforça-se para silenciar a nova transgressora que vinha subverter a 

ordem e a tranquilidade dos Meneses, entretanto o desafio é maior. Enquanto a tia-avó é só 

uma lembrança insistente no quadro da parede ou na mancha que esse deixa, Nina é presença, 

é concreta, e nesse embate, esvai-se a força dos Meneses. 

A presença da cunhada renova, em Timóteo, a esperança de pôr em prática, contra 

os irmãos, seu plano de vingança, cuja articulação ele julgava compartilhar com Nina. Era o 

                                                                                                                                                                                     
desconstruindo, desse modo, a submissão e a fragilidade feminina. Samara (2006) demonstra que as mulheres 

lideraram famílias e negócios, cuidaram de patrimônios. No começo do século XIX, com a chegada da família 

real ao Brasil, deu-se início ao processo de urbanização do Rio de Janeiro. Transformações políticas, 

econômicas e sociais ocorrem com a transição do modelo colonial para Império e, mais tarde, República. 

Essas modificações também alteram a situação das mulheres pertencentes à elite. Da reclusão do espaço 

doméstico, passam a frequentar a igreja, as festas e os bailes, ampliando seu convívio social. Samara (1986, p. 

174) observa que a rigidez patriarcal suaviza-se, dando maior espaço à mulher. A despeito desses avanços, a 

família rural permanece por mais tempo apegada aos antigos valores.  
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que ele chamava de “pacto”, mesmo que nem Nina, nem ele soubessem exatamente como 

funcionaria. Na verdade, o intento de Timóteo, para ela, era algo vago, embora lhe despertasse 

familiaridade. Ambas as personagens lutam contra a opressão masculina, contra o que se 

chama “sistema de vida de Demétrio”, imposto a todos os membros da Chácara.  

A destruição dos Meneses exige um alto preço: o fim da heroína, pois a morte de 

Nina é a força motriz da ruína, o agente da “morte fria, executada a capricho, com as mãos 

trabalhadas para a perícia e o assassinato” (CARDOSO, 1996, p. 533). Quando Betty dá a 

Timóteo a notícia do falecimento, ele vislumbra o momento de pôr em prática o que considera 

a sua parte no pacto. Só então absorve as palavras da governanta, como “um sino distante que 

se pusesse a vibrar, e o som viesse até [ele] confuso e apagado” (CARDOSO, 1996, p. 531), e 

compreende a solenidade do instante.  

Ao saber que Demétrio já avisara o Barão, Timóteo é acometido por um riso que 

enche o ambiente e produz um olhar reprovador por parte de Betty. Ele sabe que seu riso não 

é compreendido, aquele ato é um “ranger de ferros, como o de um portão que se abre” 

(CARDOSO, 1996, p. 531-532), erigindo a sua liberdade. Ele tem plena consciência de que 

sua presença, seu aparecimento em público seria um golpe para os Meneses. 

Confinado ao espaço de seu quarto, sem dali se retirar, consumindo bebida 

alcoólica em excesso, seu corpo foi deteriorando aos poucos, e é descrito, por outras 

personagens, de forma grotesca. A estética do grotesco, tratada por Kayser, em O grotesco 

(2003), assinala, dentre outras inúmeras possibilidades, a anulação da ordem da natureza. Tal 

estética estabelece uma ruptura da ordenação, claramente explicitada na figura de Timóteo. 

Os comentários de Nina e de Valdo, na sequência, ilustram essa proposição: 

 

Devagar, para não assustá-lo, ia examinando, com o coração apertado, as 

transformações por que ele passara desde nosso último encontro. Ah, 

evidentemente não era mais a mesma pessoa. [...] Não era propriamente um 

ser humano que eu tinha diante de mim, mas uma construção de massa 

amorfa e inchada. [...] a pintura que ele usava, não a pintura comum que uma 

mulher usa, mas um excesso, um transbordamento, qualquer coisa de raivoso 

e incontrolável [...] (CARDOSO, 1996, p. 91). 

 

O que ia dentro [da rede], e que eu reconheci imediatamente, é que era 

extraordinário. Ah, como se modificara, como o tempo agira sobre ele de 

modo implacável. Não era propriamente gordo, mas imenso, cavado já por 

todos os sinais dessa agonia própria aos doentes longamente imobilizados, e 

que é um esvair permanente, como o vapor que segrega um charco. Mal 

conseguia mover o braço rotundo — sua imensidade, como talhada em 

chapadões e descidas a pique, era o que mais impressionava —, um braço 

[...] mole e desvitalizado como um galho decepado recentemente de uma 

árvore. Nem mesmo seus olhos eram fáceis de perceber naquela massa 

humana tratada pelo descaso e pela preguiça: a enxúndia subia-lhe ao longo 
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das faces, modelando uma máscara tão exótica e tão terrível, que mais se 

assemelhava à fisionomia de um bonzo morto do que à de uma criatura 

vivente e ainda capaz de pronunciar palavras (CARDOSO, 1996, p. 541). 
 

A desproporcionalidade de Timóteo é um choque, uma agressão aos olhos. As 

roupas, ornamentos e pintura acentuam a desarmonia que sua condição homossexual 

representa para a ordem da família Meneses. Além disso, há outro aspecto associado à estética 

grotesca presente nas descrições, o entrelaçamento do aspecto humano com o vegetal, 

lembrando-nos da origem do termo, que representava pinturas ornamentais descobertas 

através de escavações em algumas regiões da Itália. Derivado de grotta (gruta), La Grottesca 

ou Grottesco ganhou definições mais amplas que os arabescos constituídos de plantas, de 

onde brotavam figuras animalescas ou humanas. 

O novo estilo, fugindo ao critério da verdade natural, combinava elementos 

humanos, animais e vegetais numa profusão de desordenações, de junções distorcidas. Essa 

arte ornamental não representou apenas o lúdico e fantasioso, mas algo angustiante e sinistro. 

Timóteo é apresentado como misto de homem, já deteriorado, uma “massa 

amorfa”, e de vegetal, os braços assemelham-se a galhos decepados, sem vida. Seu corpo é 

descrito por Valdo como o relevo de um terreno irregular, sua face é tida como desfigurada, 

uma máscara que amedronta. Valdo ainda se detém nos cabelos do irmão, associando-os a 

“cipós selvagens, contorcendo-se e oscilando ao jogo da rede — duas raízes improvisadas que 

escapulissem de um tronco maltratado pelos anos” (CARDOSO, 1996, p. 541), compondo um 

quadro de pintura grotesca. 

Durante o velório de Nina, Demétrio consegue finalmente realizar o sonho de 

receber o Barão na Chácara. Com ilustre visita, os Meneses consolidam, de vez, seu valor em 

Vila Velha, reforçando o orgulho e nobreza do qual são revestidos. A decisão de Timóteo de 

aparecer em público, depois de tantos anos, põe fim ao império de mentiras dos Meneses. 

Apesar de todos os esforços de Demétrio e Valdo para manterem as aparências, nada poderia 

refrear o impacto que a aparição de Timóteo causaria no velório. O descomunal, associado a 

elementos desumanizados e, ainda, transmutados em um pseudofeminino, dão a Timóteo uma 

dimensão grotesca que se assemelha às figuras grotescas de E.T.A. Hoffmann, as quais 

Kayser considera que apresentam, além da “aparência bizarra, jogo facial exótico e selvagem 

e movimentos excêntricos” (KAYSER, 2003, p. 95).  

Sob o olhar de Valdo, Timóteo “vestido naqueles trajes mais do que impróprios, 

cometia um insulto, e um insulto que atingia todo o mundo reunido naquela sala” 

(CARDOSO, 1996, p. 542, grifos nossos). Sua figura provoca repulsa e coloca em xeque a 
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imagem dos Meneses, ao mostrá-la contraditória. Nesse momento, a personagem atinge, em 

plenitude, o signo da ignomínia, ao qual a família comumente o associava. Valdo, em suas 

memórias, reconhece o definitivo golpe descerrado sobre a família: “Acho, e afirmo isto sem 

nenhuma hesitação, que tudo ainda estaria salvo se Timóteo não houvesse descido da rede” 

(CARDOSO, 1996, p. 542). 

A arte grotesca se dá, segundo Rosenfeld, em “A visão grotesca” (1973, p. 61), 

quando o “[...] excêntrico [e o] obsceno invadem nossa realidade cotidiana, as suas leis de 

repente estão suspensas, a ordem habitual das coisas se desfaz”. Desse confronto de mundos 

surgem reações de horror, espanto, nojo, dentre outras, advindas da desorientação que nos 

atinge em face do que foi tornado estranho. Quando Timóteo atravessa, lentamente, a sala 

para chegar até onde está o corpo de Nina, nenhum presente ousa fazer o mínimo gesto ou 

pronunciar qualquer palavra. Estão todos paralisados, fascinados e talvez tomados por algum 

resquício de repulsa, como ocorre com Valdo. Este observa que nem a morte conseguira 

causar algum impacto naquelas “pobres vaidades humanas” (CARDOSO, 1996, p. 543) 

presentes no funeral. Mas o surgimento daquela estranha figura, que embora viva, se 

assemelhava a um espectro, causa ao ambiente uma sensação irreal. Os presentes são retirados 

da realidade cotidiana e imersos num clima de tensão quase sobrenatural, como se um 

emissário de outro mundo os pusesse frente aos seus sentimentos mais profundos. 

Nesta cena, todos estão imersos nessa atmosfera antinatural, no mesmo plano. A 

bizarra figura que adentra a sala “é a própria caricatura do mundo que [os presentes na sala] 

representavam” (CARDOSO, 1996, p. 542). Ordem e desordem se amalgamam, e esse jogo 

de máscaras, do qual se servem todas as personagens, desvela a sordidez da existência 

humana. Tal construção se faz porque “o grotesco pode tornar-se de fato uma radiografia 

inquietante, surpreendente, às vezes risonha, do real” (SODRÉ, 2002, p. 60). Timóteo pode 

chocar os presentes, por parecer-lhes avesso ao convencional, por outro lado, esses não 

conseguem perceber que agem de modo frívolo e absurdo para a ocasião, também sendo 

figuras que compõem uma cena grotesca para um velório.  

É possível aferir outras passagens grotescas que compõem o cenário naquela 

ocasião. Timóteo será o ápice. Em seu depoimento, Valdo relata que o que ocorria na mansão 

dos Meneses antes parecia uma reunião, não se assemelhando a um ritual fúnebre. O espaço, 

outrora tão reservado, fora invadido por uma multidão, mais de curiosos que de pessoas 

compadecidas ou envolvidas com a morte. O corpo exposto se despersonalizara, não era a 

falecida que despertava o interesse de todos, tampouco se vê introspecção e reflexão diante da 

morte. Os grupos, esquecidos do motivo de sua visita, elevavam o tom de voz. Na balbúrdia 
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que se erguia, talvez fosse possível distinguir o som de uma risada incontida. Essa azáfama só 

cessava quando o cheiro incômodo do corpo em decomposição desprendia-se, numa onda, e 

tomava o ambiente, atraindo olhares para o lugar de onde vinha, como a lembrá-los de suas 

obrigações. O povoado rompera os domínios tão exclusivo dos Meneses, donde sempre foram 

mantidos afastados, por isso o “evento” tinha gosto de novidade.  

Junto ao povo, figuram vultos importantes da região, que promovem situações 

absurdas, verdadeiras inversões de valores e comportamentos que suscitam o ridículo. Uma 

dessas figuras é Angélica, filha do barão de Santo Tirso, herdeira rica, que interpela Valdo em 

meio ao velório para pedir-lhe que doasse as roupas de Nina ao orfanato da cidade. De 

aparência e gestos afetados, Valdo divisa, no olhar da mulher, um clarão de cobiça. Em tal 

personagem, o ridículo advém do exagero, tanto da maneira de se vestir e expressar, como na 

disparidade entre o que representa — a riqueza da família latifundiária — e o que se mostra 

— mulher cobiçosa e mesquinha. Nem a preocupação de Valdo com a possibilidade de as 

roupas terem algum germe o qual possa afetar as órfãs desperta-lhe o bom senso.  

A visita do Barão, figura que toma relevo na narrativa por representar para o 

patriarca dos Meneses exemplo excelso de nobreza, deveria coroar a importância da família 

frente à região de Vila Velha. Entretanto, o acontecimento toma caráter paradoxal ao mostrar 

uma realidade totalmente inversa da cultuada pelo imaginário das personagens.  

A nobre família chega ao local num automóvel velho, barulhento e rodeado de 

fumaça. O roliço homem se faz acompanhar, o tempo todo, de um embornal que atrapalha 

seus movimentos. Ele atravessa a sala e senta-se numa banqueta aveludada, posta para a 

ocasião e que, ironicamente, torna-se alta para seu porte, deixando seus pés calçados em 

botinas de cano longo suspensos no ar. Logo retira de dentro do embornal, do qual não 

conseguia separar-se, uma guloseima e põe-se a mastigar. O comentário mordaz de Valdo 

traduz o absurdo da situação e a alienação dos presentes: “as pessoas comentavam: ‘É o 

senhor barão que está comendo’ e não havia nisto nenhum escândalo, como se fosse muito 

próprio da raça dos barões carregarem para os velórios um embornal de gulodices” 

(CARDOSO, 1996, p. 540).  

A expressão do grotesco, ora representada, encaixa-se no que Muniz Sodré (2002, 

p. 69) classifica como espécie “crítica”, em que é possível perceber o fenômeno e 

compreendê-lo como um processo de desvelamento, desnudando o que se quer ocultar. O 

grotesco é, assim, um recurso estético que funciona como um desmascaramento quando a 

poderosa identidade do Barão, tão exultado como ilustre e nobre, é exposta como ridícula, 
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risível. Ele não passava de um homem comum ou, para além disso, de uma figura exagerada, 

entregue ao vício da gula. 

A crítica atinge o ideal de nobreza daquela gente hipócrita, que cultua uma ordem 

social decadente, o latifúndio em franco declínio no início do século. Havia o ranço de 

nobreza ainda preservado nas regiões menos atingidas pela crescente industrialização pela 

qual o país passava. O espírito mineiro ainda respirava ares antigos de tempos gloriosos dos 

grandes proprietários de terra, senhores de títulos de nobreza. Registra-se, nessa passagem, a 

resistência do mundo rural, alicerçado sobre as tradições, em transformar-se em espaço 

moderno, distanciado dos valores anteriormente apregoados.  

O esfacelamento completo da moral decadente exibida pelos Meneses passa 

também pela ridicularização de seu maior representante, Demétrio. Esta já se inicia quando 

ele perde a compostura diante do público e atraca-se com o irmão, em momento anterior. No 

prosseguimento do velório, com a chegada do Barão, a ordem parece restabelecer-se e o 

prestígio da família parece consolidar-se com a ilustre visita. Até o surgimento de Timóteo. A 

reação de Demétrio ao ver a figura insólita “[estendendo] um pé branco e nu para fora [da 

rede], arregaçando a saia no esforço para atingir o chão” (CARDOSO, 1996, p. 542) parece 

consolidar a humilhação dos Meneses. Valdo descreve que um urro vibrante e dolorido, vindo 

de lugar próximo donde se encontrava o Barão, invadiu o recinto. Tal reação é associada, por 

Valdo, a alguém que fora esfaqueado. Correndo os olhos pela sala, vê-se Demétrio “curvo, 

completamente apoiado à mesa onde se encontrava o caixão” (CARDOSO, 1996, p. 542). De 

forma involuntária, pois fora atingido em sua mais alta aspiração, Demétrio contribui para sua 

própria destruição. O deslocamento feito da figura sisuda e contida para a caricatura 

descomposta perfaz uma imagem da decadência: 

 

Fora ele quem gritara [...] — e pálido, as mãos no ventre como se procurasse 

conter um sangue borbulhante que escorresse, era a imagem exata de um 

homem atingido pela arma do assassino, e que procurasse em vão, menos 

conter o sangue que o esvaziava, e o deixava inerme sobre a mesa, do que 

defender, trapo humano, a essência mortal que o compunha (CARDOSO, 

1996, p. 542). 

 

Anula-se a grandeza e a dignidade com a qual essa personagem procura ser vista. 

Se antes o leitor a via como hipócrita, agora a máscara cai por definitivo. O mundo ordenado 

de Demétrio está destruído, sua ordem foi decomposta e, ao se reorganizar, jamais será a 

mesma, pois a recomposição não apaga o ridículo. 
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Os exemplos aqui expostos representam a desconstrução das convenções sociais. 

As manifestações do grotesco promovem a quebra insólita dos repetidos padrões com o 

intuito de subverter as verdades socialmente estabelecidas pela sociedade latifundiária 

decadente. A imagem e os valores cultuados pela família Meneses estavam definitivamente 

encerrados. A morte de Nina não representou apenas para o sepultamento da heroína, mas 

para o da família Meneses.  

 

 

2.2.7 Timóteo: uma voz libertada 

 

Sendo uma personagem reclusa, é natural pensarmos que Timóteo tenha dedicado 

todos esses anos a registrar impressões e acontecimentos dos fatos, respectivamente, em 

maior e menor escala. No entanto, temos selecionados apenas dois momentos desse registro. 

Que interesse teria o narrador-regente nessa seleção? Que revelações a personagem traz em 

sua escrita? 

Uma narrativa de memórias presta-se a evocar pessoas e acontecimentos 

representativos num momento posterior ao vivido. O recorte feito incide sobre o dia da morte 

de Nina. Timóteo justifica o acionamento dessa memória: “Se escrevo isto, é precisamente 

para lembrar-me dela” (CARDOSO, 1996, p. 527). Nesse registro, ele narra como recebe a 

notícia da morte de sua amiga e o que significava aquele acontecimento.  

Na tessitura das memórias, o plano do discurso predomina, em longas digressões, 

nas quais o narrador-personagem apresenta, inicialmente, uma consciência opaca do que 

estava acontecendo. As palavras atravessam lentamente um emaranhado de estranhas 

sensações: o que Betty fala não faz sentido, o quarto é inundado por uma singular claridade 

amarela, como se tivessem descerrado as cortinas, sentimentos diversos tomam-no para se 

reconstruírem no seu íntimo, dando a composição dos fatos. Imediatamente, a personagem 

retorna no tempo, em pelos menos quinze anos. Esse alcance do movimento analéptico busca 

recuperar o primeiro contato entre Timóteo e Nina. Nessa reminiscência, ele tem tanto a 

necessidade de relembrar a amiga quanto a cúmplice, pois é dessa forma que ele a reconhece 

no primeiro encontro. 

Tendo as lembranças interrompidas por Betty, pergunta sobre o corpo e fica 

sabendo que estava acompanhado apenas de estranhos, o que o faz analisar com amargura a 

essência que compõe sua família. Num repente, Timóteo toma consciência do que pode se 

tornar o momento e ganha novo fôlego. Ao saber que o Barão fora chamado para a 
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solenidade, toma a decisão de ir ao encontro da falecida. Pede, exige que Betty consiga para 

ele violetas a fim de prestar à amiga sua última homenagem. Betty acolhe o pedido por saber 

que ele era um dos únicos amigos sinceros que a patroa teve na família. No plano da narrativa, 

os registros desse capítulo são encerrados com a saída de Betty. 

Entanto, no plano do discurso, para a personagem-narradora, a lembrança do 

primeiro encontro reaviva o pacto que, no entender de Timóteo, ele e Nina haviam feito no 

passado. A morte dela deixa de ser perda, é ressignificada, tornando-se “o instante capital para 

a causa que [ele] empunhara” (CARDOSO, 1996, p. 531).  

Na avaliação de Timóteo, a hora não era derrota, “[...] não havia dor nem 

desespero para mim, porque não havia morte e sim consumação. Não havia angústia, porque 

não havia sofrimento. O que existia era somente a tarefa cumprida” (CARDOSO, 1996, p. 

532), por isso se ressentia de Betty não compreender suas reações. Um riso sem alegria enche 

o quarto, é o som da vingança. 

Uma das configurações do grotesco é o riso excêntrico. Conforme Kayser (2002, 

p. 61), “tão logo alguém ri num momento em que não se deve rir, irrompe algo estranho [...]”, 

pois esse riso não se converte em atitude espontânea de quem ri e sim em algo além de sua 

vontade. Timóteo reconhece: “Eu ria naquela hora extrema” (CARDOSO, 1996, p. 531). Para 

ele, seu gesto é “uma obscuridade da natureza humana” (CARDOSO, 1996, p. 531), por se 

manifestar em momento tão delicado e por associar-se à morte daquela que fora a única 

pessoa a dedicar-lhe amizade.  

A decisão de Timóteo de ir à sala do velório consiste num duplo movimento: ao 

mesmo tempo que cerra definitivamente o pacto que fizera com Nina, concorre para a 

derrocada da família. Assim, munido de um buquê de violetas, como um combatente em 

batalha, dirige-se ao seu destino. As violetas são signo de vida e morte no tecido do romance. 

Se no início são associadas à beleza, à paixão, à juventude, no final associam-se à ideia de 

destruição e perda21.  

Essa delicada flor acende a chama da paixão entre Alberto e Nina. Ele é quem as 

oferece a ela em sua chegada. O amor proibido solidifica-se, ganhando representação pelas 

oferendas de um buquê de violetas do jovem amante à janela da amada todas as manhãs. No 

entanto, instala-se um conflito entre os amantes com o suposto sumiço das violetas, de cujo 

                                                           
21 Sobre esse tema ver: CARELLI, Mário. A consumação romanesca. In: CARELLI, Mário. Corcel de Fogo: 

vida e obra de Lúcio Cardoso. Rio de Janeiro: Editora Guanabara, 1988. VILELA, Andréa. A liturgia das 

cores de uma obra profana. In: BRANDÃO, Ruth Silviano (org.). Lúcio Cardoso: a travessia da escrita. Belo 

Horizonte: UFMG, 1998, p. 87-93. Obviamente, há mais estudos sobre o tema, os quais não cabem citar por 

ora. 
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destino, mais tarde, o leitor toma conhecimento. Essa elipse na narrativa será esclarecida por 

Timóteo, que também participa do ritual, embora clandestinamente, subtraindo as flores da 

janela da amiga. Tal fato é confessado por ele na despedida que realiza à Nina, jogando sobre 

o corpo dela alguns ramos.  

Nutre-se das violetas também aquele ser esquecido, para quem as flores tornam-se 

essência de vida. Timóteo apaixona-se por Alberto, ícone de juventude e beleza, alívio para 

seu calvário de prisioneiro. Apoderando-se das flores, Timóteo, indiretamente, também o faz 

com a essência do jovem, tendo-o, sentindo-o por outra matéria, ainda que por curtos instantes 

do dia. O idílio vivido por Timóteo dura, aproximadamente, uma estação das violetas, sendo 

essa imagem matinal, retida na lembrança, alento para suportar a solidão.  

Logo, entregar as violetas não significa apenas realizar o pedido de Nina. Para 

Timóteo, aos olhos de outros elas podem ser oferta irrisória, mas para ele tem alcance maior, é 

retribuição, amizade, afinal, de maneira indireta, Nina fora responsável por mantê-lo vivo. Por 

outro lado, as flores estão relacionadas à morte por fazer parte dos ritos fúnebres.  

Na liturgia católica o roxo simboliza, na quaresma, tempo de penitência e 

conversão e no advento, significa a espera por um grande acontecimento, que convoca o fiel a 

uma preparação adequada. Este último significado ganha vida na descoberta de Timóteo. Seu 

propósito era desmascarar as hipocrisias humanas e, realmente, ele a vê de modo tão intenso 

nos rostos de todos aqueles que cercam o corpo de Nina, que o invade um sentimento de 

descrédito. Assim, Timóteo roga a Deus um alento, uma prova de Sua existência. No meio da 

desesperança, surge a imagem do “moço das violetas”. André é a réplica perfeita de Alberto, 

mas para Timóteo, que desconhece os fatos, o milagre se concretiza: “Deus, Nina, é como um 

canteiro de violetas, cuja estação não passa nunca” (CARDOSO, 1996, p. 554). Timóteo, que 

se considerava perdido pela sua vergonha, entende aquela visão como sinal divino, 

modificando suas convicções acerca da vingança. Concomitante à queda de seus paradigmas, 

seu corpo também desaba, findando seu testemunho. 

O tempo da história, restrito, termina por elucidar o conflito estabelecido entre os 

irmãos Meneses e mostrar a desforra de Timóteo contra seus algozes. O que prevalece, na 

narrativa de Timóteo, é a ordem do discurso, com longas digressões, que vão de um remoto 

passado até o momento da enunciação. O que parecia ser o motivo substancial da sua escrita 

(a revelação de quem eram realmente os Meneses) serve como pano de fundo para a 

descoberta da verdade absoluta no entendimento da personagem: a “verdade” que tanto 

buscara estava além do alcance dos homens, ela não pertence a eles e sim a Deus. Ocorre que, 

no segundo registro de Timóteo, não só as digressões predominam, a diegese e o discurso 
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coincidem, ocasionando o que Genette chama de narração simultânea22. Nessas “narrativas 

em ‘monólogo interior’, a coincidência joga em favor do discurso, [...] então a ação [...] 

parece se reduzir a simples pretexto” (GENETTE, 1995, p. 218) para se chegar ao ponto 

fundamental da narrativa. 

Observemos que a descoberta da personagem Timóteo é verdadeira profissão de 

fé à religião católica, uma das temáticas que perpassa fortemente o romance. Timóteo tem o 

sentido de “[aquele] que venera Deus” (ALBERGARIA, 1996, p. 687), logo podemos 

compreendê-lo como legítimo porta-voz dos valores cristãos em meio à massa mesquinha, 

cercada por suas vaidades. Por constituir minoria, sua voz é abafada, sendo libertada pela 

escrita. Portanto, enxergamos essa como a motivação do recorte feito às memórias dessa 

personagem que representa os ideais cristãos do autor-implícito. 

Selecionando esses dois fragmentos para compor a história dos Meneses, o 

narrador-organizador não só completa e esclarece a trama narrativa, avalizando, através da 

narração de Timóteo, fatos retratados por outras personagens, como o discurso ali explícito 

visa atingir à tradicional família Meneses e, por extensão, à sociedade calcada na hipocrisia e 

em valores decadentes. A instância do narrador-organizador torna-se, então, um títere 

manipulado pelo autor-implícito, expressando as idiossincrasias próprias da narrativa 

cardosiana. 

 

 

2.2.8 Nina: a reconstrução do ethos por meio das cartas 

 

A narrativa epistolar desenvolve-se com a articulação dos vários relatos trocados 

entre duas ou mais personagens, embora não seja essa uma regra, pois o destinatário pode 

manter-se em silêncio a respeito das considerações de seu interlocutor, como acontece com 

várias cartas da personagem Nina a seu marido, Valdo. Ainda pode acontecer de o 

destinatário não responder a nenhuma das correspondências do emissor, como nas cartas de 

Sóror Mariana Alcoforado, em Lettres Portugaises.  

A epistolografia, em caráter literário, desabrocha no século XVII, porém seu auge 

ocorre no século seguinte23. Algumas especificidades da época contribuem para esse sucesso. 

                                                           
22 Cabe aqui um parêntese para comentar o estranhamento que causa ao leitor esse recurso: tratando-se de um 

livro de memórias, o distanciamento entre tempo e espaço reduzido a zero não seria aplicável.  
23 O apogeu do romance epistolar, como gênero literário, situa-se no século XVIII, com destaque para Cartas 

persas, de Montesquieu; Pâmela, de Samuel Richardson; A nova Heloisa, de Rousseau; Os sofrimentos do 
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Pensemos o gênero, naquele momento, como algo próximo à crônica, em sua função de 

retratar o cotidiano, uma vez que, por meio das cartas informava-se acerca da vida pessoal ou 

alheia e tecia-se comentários. O romance epistolar foi resposta às mudanças na esfera social 

do século XVIII, advindas das transformações socioculturais da época, em que a conversação 

e as cartas eram as principais fontes de comunicabilidade. Tal panorama propiciou que esse 

subgênero do romance alcançasse popularidade. 

Entanto, a valorização do epistolar, ocorrida nesses dois séculos, remonta a um 

período bastante anterior da História. Michel Foucault, em “A escrita de si” (1992), debruça-

se sobre o estudo das epístolas a partir dos escritos de pensadores clássicos como Sêneca, 

Demétrio e Cícero. Esses pensadores contribuem para se perceber a evolução do gênero 

quanto à sua função. 

Segundo Foucault (1992, p. 145), as correspondências entre Sêneca e Lucílio 

retratam a carta ainda voltada para a função educativa das hypomnemata24, embora já se 

instale o diálogo entre sujeitos. Em outras palavras, a carta torna-se via de mão dupla: atua 

sobre quem a escreve, como sobre quem a recebe. Já nas cartas de Cícero a seus familiares, 

Foucault observa mudanças quanto à compleição do gênero: há o abandono à reflexão, 

focando-se nos eventos, o emissor é “sujeito da ação” (FOUCAULT, 1992, p. 152). Essas 

duas vertentes contribuem para a transformação da carta ao longo do tempo, trazendo em seu 

bojo “as interferências da alma e do corpo (mais as impressões que as ações) e os lazeres 

(mais do que os acontecimentos externos); o corpo e os dias” (FOUCAULT, 1992, p. 153).  

Em outro período, as epístolas adquirem valor puramente filosófico, tal como 

ocorre no período do Renascimento e épocas mais tardias. Pensadores e filósofos do século 

XVII e XVIII também escreveram epístolas argumentativas, como John Locke, que publicou, 

em 1689, a Letter on Tolerance, Voltaire, autor das célebres Lettres Philosophiques, Diderot, 

que escreveu entre 1749 e 1751 as Lettre sur les aveugles e Lettre sur les sourds et muets, 

                                                                                                                                                                                     
jovem Werther, de Goethe; As ligações perigosas, de Choderlos de Laclos, chegando, apenas para citar um 

romance do século XXI, em Flores azuis, de Carola Saavedra, publicada em 2008. A esse respeito, conferir os 

estudos de Regina Kohlrausch, no artigo Gênero epistolar: a carta na literatura, a literatura na carta, rede de 

sociabilidade, escrita de si, publicado em Letrônica, revista digital do programa de pós-graduação em Letras 

da PUCRS. 
24 Conforme Foucault (1992), os hypomnemata poderiam ser considerados, se levada em conta apenas a sua 

acepção técnica, livros de contabilidade, registros notariais ou cadernos pessoais. Porém, seu uso era corrente 

como guia de conduta. O escrevente o tinha como material para pensar e registrar seus princípios de conduta, 

“[adestrando] a si próprio pela escrita, por intermédio dos conselhos e opiniões que se dão ao outro” 

(FOUCAULT, 1992, p. 149).  
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Rousseau, autor da Carta a Voltaire sobre a Providência25, em 1756 e ainda Lettre à 

d’Alembert sur les spectacles, datada de 1758. 

José Mindlin (2000), em “Cartas, para que vos quero?” destaca, de imediato, em 

seu artigo a importância da correspondência no campo da comunicação no Brasil, a começar 

citando Pero Vaz de Caminha. A prática epistolar era a forma natural de comunicação, a mais 

usada, até a invenção que a colocaria em segundo plano, o telefone. Visto como uma invenção 

“infernal”, por Mindlin, embora inevitável, essa nova forma de correspondência, tão efêmera 

e volátil, “não [registraria] informações ou pensamentos cuja leitura poderia ter sido uma 

fonte preciosa de conhecimento” (MINDLIN, 2000, p. 35). O procedimento da escrita ao 

outro, por meio das cartas, podia ser tomado como termômetro para avaliar a relação entre os 

interlocutores. Pessoas que tinham relacionamento próximo, fossem esses no âmbito 

profissional ou pessoal, costumavam corresponder-se com certa frequência.  

Tomando por base o panorama histórico que envolve a diegese, consideramos que 

a saga dos Meneses ocorre na primeira metade do século XX, época em que a carta ainda se 

mantinha como principal forma de comunicação à distância. Apesar disso, observa-se uma 

participação restrita do gênero para compor a história da família. Também é válido assinalar 

que sendo Nina centro irradiador de todos os fatos, cria-se uma expectativa de maior 

participação dela na narrativa, ainda mais por ser colocada durante tanto tempo (em torno de 

quinze anos) num espaço diferente das outras personagens. Nina vai morar no Rio de Janeiro, 

enquanto o restante da família está em Vila Velha. Embora tenhamos poucas cartas de Nina, 

nem por isso deixam de ter um efeito bastante revelador sobre quem é essa personagem.  

As missivas dessa enigmática mulher tomam mais compleição de peças retóricas 

que de partilha entre os interlocutores. As cartas são escritas depois que ela deixa a Chácara 

dos Meneses. Duas cartas são destinadas a Valdo. O motivo de tal escrita, como ela coloca, é 

a necessidade de receber ajuda financeira. Antes de mais nada, Nina procura abrandar as 

possíveis reações de Valdo ao receber a correspondência. Dessa forma, procura garantir a ele 

que não pretende retornar ao seio da família porque sabe, apesar do tempo transcorrido, que 

não seria bem recebida. Assim, vai envolvendo o marido em seu discurso e, pelo predomínio 

das digressões e reminiscências, o tom da carta, gradativamente, afasta-se da objetividade que 

ela propõe para enredar-se numa teia de acusações e defesas imersas em subjetividade. 

                                                           
25 Algumas das cartas em que Rousseau trata da religião, de investigações políticas e formação moral podem ser 

encontradas em Clássicos da Filosofia: Cadernos de Tradução nº 2, intitulados Jean-Jacques Rousseau - 

Escritos sobre a religião e a moral, disponível no site: <http://www.unicamp.br/~jmarques/trad/Escritos.pdf>. 
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As cartas de Nina são de essência dramática, cheias de manipulação quanto aos 

fatos, por isso repletas de oscilações. Observe-se, que no início, ela estabelece um 

distanciamento em relação a seu interlocutor: “Mas não se assuste, meu caro, que meu 

objetivo desta vez é bem simples, o obtido o que desejo, regressarei mais uma vez ao silêncio 

e à distância a que os Meneses me relegaram. Não pretendo retornar à Chácara [...] 

(CARDOSO, 1996, p. 33), para logo dirigir a ele apelos que possam desfazer a relação fria 

que se instalou entre ambos pelos anos de afastamento. Nina busca quebrantar as resistências 

do marido: “Ah, Valdo, não há nenhuma piedade no seu coração? [...] Não me perdoa mais, 

não esquece desse ultraje que na verdade não cometi?” (CARDOSO, 1996, p. 38). Em outro 

momento, ela assume uma postura autoritária:  

 

[...] não posso deixar de reclamar coisas que considero como absolutamente 

devidas à situação em que me encontro. Vejo-o um tanto espantado, 

indagando de si mesmo que coisas serão essas — e, neste caso, terei de 

lembrar a você que somos apenas separados, não tendo havido entre nós 

nenhuma ação legal de desquite [...] Assim, é mais do que lógico que tenho 

direito à mesma assistência que teria, caso estivesse ao seu lado. 

Compreendeu agora até onde quero chegar? [...] (CARDOSO, 1996, p. 33).  

 

Se por um lado, essas cartas podem ser vistas como expressão espontânea de toda 

a angústia e sofrimento da enunciadora, uma vez que “ a carta conserva seu aspecto bruto do 

primeiro jato de escrita” (ARROU-VIGNOD apud MORAES, 2015, p. 01), por outro, a 

complexidade de se definir o caráter de Nina, em toda a narrativa, permite-nos considerar que 

“o remetente assume ‘papéis’, ajusta ‘máscaras’ em seu rosto, reinventando-se diante de seus 

destinatários com objetivos afetivos ou práticos definidos” (MORAES, 2015, p. 01).  

Parece-nos coerente dizer que a personagem-narradora lança mão dessa dualidade 

que a carta pode expressar quando tenta convencer seu interlocutor a enxergar os fatos do seu 

ponto de vista. Usando tons apelativos, marcados linguisticamente por pontos de exclamação, 

reticências, tenta minar a resistência que o interlocutor possa estabelecer entre eles, para, logo 

em seguida, usar um discurso defensivo, imobilizando as reações do outro. Vejamos essa 

passagem: “Não, Valdo, minha situação não pode ser mais triste e de nada você poderá me 

culpar, caso venha a suceder uma desgraça” (CARDOSO, 1996, p. 37, grifos nossos). O 

trajeto do raciocínio de Nina segue uma lógica: ele não interfere na situação em que ela se 

encontra; sob difíceis condições, ela pode ser levada a um ato impensado; portanto, se algo 

acontecer a ela, ele é o único culpado da possível tragédia. Em sua defesa, Nina chega ao 

extremo, à chantagem emocional. 
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No entanto, sabendo que o marido a vê como manipuladora, ela busca eliminar 

essa imagem para dar continuidade a seus argumentos. Para conseguir essa reversão, Nina 

volta sua narrativa ao tempo em que o casal viveu no Pavilhão, como que reativando 

memórias esquecidas de um tempo feliz, que foram suplantadas por intrigas da família. Ela 

procura mostrar a Valdo que o esquecimento e o afastamento acabam por consolidar uma 

verdade criada, manipulada e suspeita.  

Na tessitura da carta, Nina faz esse movimento passado versus presente da 

enunciação reelaborando os fatos vivenciados na Chácara a partir da visão do hoje, do 

momento da enunciação. Quer ela que o presente caracterize-se como tempo da maturidade e 

do arrependimento de como conduziu os fatos acontecidos. Assim, ela distancia, 

concomitantemente, a imagem de impulsiva e manipuladora e oferece outro entendimento aos 

fatos do ontem. 

Nina esforça-se por retratar sua escrita como um exame de consciência: “Por mais 

que eu tenha meditado sobre o nosso caso — e quantas vezes eu o fiz, insone, rolando sobre 

os travesseiros... [...], por mais que eu estude e examine, nada vejo que possa nos auxiliar 

nesta hora de aflição” (CARDOSO, 1996, p. 86-87). Considerando a crença de que a escrita 

da carta é um autêntico discurso do “eu”, natural e espontâneo, e através desse “diálogo” Nina 

dá a conhecer seu íntimo, seus desejos, seus sentimentos e esses adquirem expressão de 

verdade.  

Para Foucault (1992, p. 145), a carta “enviada atua, em virtude do próprio gesto 

da escrita, sobre aquele que a envia, assim como atua, pela leitura e releitura, sobre aquele que 

a recebe”, de tal modo que “é simultaneamente um olhar que se volve para o destinatário (por 

meio da missiva que recebe, ele sente-se olhado) e uma maneira de o remetente se oferecer ao 

seu olhar pelo que de si mesmo lhe diz” (FOUCAULT, 1992, p. 150). Partindo desta 

configuração, podemos entender que a “escrita de si”, por meio da carta, quer estabelecer uma 

verdade sob o prisma do remetente no que tange às correspondências da personagem Nina. 

Pela peculiaridade do gênero, estabelece-se um diálogo entre os interlocutores 

como se estivessem fisicamente presentes um diante do outro e, no “face a face”, Nina 

conduzirá Valdo a recordarem o passado, reavaliando os fatos sob o olhar dela. Como ela se 

abre aos olhos dele, entende-se que se reveste de espontaneidade, de franqueza. Os fatos 

retomados gravitam em torno da acusação de adultério lançada contra ela. Abarcam, desde a 

decisão do casal de mudar-se para o Pavilhão, passando pela acusação e articulação de 

Demétrio em expulsá-la da Chácara, até o momento presente, da enunciação, em que ela é 
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mantida exilada do convívio e do conforto que gozam os Meneses. Articulando essas 

lembranças sob essa ótica, Nina coloca-se como injustiçada. 

É preciso levar em conta, no entanto, que esse discurso que se pretende revestir de 

autenticidade não está isento de dubiedades. Como observa Sandra Guardini Vasconcelos, ao 

estudar o romance inglês do século XVIII, época em que havia uma predileção pelo romance 

epistolar, é impossível ao autor das missivas projetar sua escrita incólume de lampejos do 

inconsciente, o que confirma que “a noção da carta como receptáculo de uma verdade íntima 

não se sustenta diante do argumento de que ela, afinal, é um ato deliberado da 

inteligência[...]” (VASCONCELOS, 2002, p. 76). 

Partindo dessas considerações, fica evidenciado que Nina, ao recordar os fatos, 

reconsiderá-los em alguns aspectos, cria, para o destinatário, uma nova imagem dos eventos e 

de si mesma, porém, isso não garante que a imagem reelaborada corresponda à verdade. 

Quanto à constatação dessa ambiguidade expressa nas cartas, vale considerar a observação de 

Marcos Antônio de Moraes, em prefácio de Teresa, que “a verdade na carta é sempre 

cambiante, elaborada sob o signo da encenação por um sujeito premido por intenções e 

desejos” (MORAES, 2008, prefácio). 

Os quinze anos de afastamento e silêncio entre Valdo e Nina pesaram. Observa-se 

a atitude reticente dela ao dirigir-se a ele após tanto tempo: “... Não se assuste, Valdo, ao 

encontrar esta entre seus papéis. Sei que há muito você não espera mais notícias minhas [...]” 

(CARDOSO, 1996, p. 31-32). Nina precisa da adesão de Valdo a seus propósitos, por isso os 

variados discursos — dentro da diegese, expressão da verdade da enunciadora — revelam, 

extradiegese, como instrumentos de manipulação do olhar do outro. Pretende-se, com esta 

análise, perseguir o trajeto das argumentações da enunciadora, identificando seu real 

propósito ao elaborar as missivas. 

Para aquebrantar a resistência do marido, na primeira carta, Nina segue um 

determinado trajeto de argumentação. Primeiramente, como já observado no início deste 

tópico, a estratégia é acalmar a reação imediata que poderia suscitar seu contato após anos, ou 

seja, ela procura garantir que não mudará a configuração da família, tudo permanecerá 

imutável para os Meneses. Para garantir mais um passo de aproximação, Nina estabelece um 

jogo de presença-ausência que caracteriza o gênero epistolar. Ela reconhece o tempo de 

afastamento e a ausência de contato entre ambos, mas o coloca em presença dela quando, em 

seu discurso, prevendo as reações dele a suas palavras, antecipa respostas, respondendo a si 

mesma. Assim, ela estabelece um diálogo profícuo entre aqueles que por tanto tempo 

estiveram mudos um para o outro. 
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Neste ponto, Nina conduz o discurso de forma a estreitar os laços entre eles: “[...] 

o tempo não me transformou Valdo, e se você não chegou a compreender muitos dos meus 

gestos, acredito no entanto que ainda exista no seu coração um resto daquele sentimento que 

nos uniu” (CARDOSO, 1996, p. 33), visando despertar possíveis sentimentos que ainda 

acompanham o marido. Tal estratégia26, diz Aristóteles, faz o receptor desviar-se da 

deliberação racional. 

Por outro lado, antecipações às reações do interlocutor também servem para 

neutralizar maiores conflitos, tendo em vista que, assumindo uma atitude defensiva e mais 

racional, Nina já rebate as possíveis acusações que possam pesar sobre ela:  

 

Adivinho a ruga cavada na sua testa, o ar desconfiado que sempre toma 

nessas ocasiões, e as falsas acusações que vai armazenando em seu espírito. 

Prevejo suas suposições e suas suspeitas em relação à vida que levo, e à 

minha situação atual. Não, Valdo, não pense que estou recorrendo a você 

para satisfazer caprichos e luxos que considera inteiramente desnecessários. 

Posso garantir que neste terreno tenho sido mais do que favorecida, pois não 

faltam amigos que me socorram e me favoreçam aquilo de que necessito” 

(CARDOSO, 1996, p. 33-34) 

 

Nina sabe que Valdo pode reagir negativamente a sua reivindicação de ajuda 

financeira. Sendo assim, ela já descreve a reação dele com intuito de refutá-la. A estratégia 

consiste em “acusar com a própria suspeita, mostrando como [isto] é grave, porque suscita 

juízos diversos e porque não é persuasiva no assunto em causa” (ARISTÓTELES, 2005, p. 

1416a)27. Ao prever a reação desconfiada de Valdo, cuja fundamentação subjaz no passado, 

Nina a usa para desautorizá-lo, demonstrando como ele é predisposto a compreender mal suas 

ações, tanto que logo esclarece que o dinheiro não é para satisfazer seus caprichos, como ele 

supõe — e possivelmente quer se salvaguardar — pois conta com amigos para isso. 

O discurso defensivo aparece em outro longo trecho da carta onde Nina, 

advogando em causa própria, mostra sua versão de fatos acontecidos na mansão dos Meneses. 

Ela quer desfazer a injustiça com que considera ter sido julgada. 

Propõe Aristóteles que, num processo judicial, se tenha tanto a acusação como a 

defesa na avaliação de um fato já passado. Assim, Nina procura mostrar como outrora fora tão 
                                                           
26 A argumentação psicológica é longamente tratada por Aristóteles, em Retórica (Livro I, Cap. 9), ao discutir os 

três gêneros da retórica: deliberativo, judicial e epidíctico. A retórica epidíctica fundamenta-se em argumentos 

emocionais. 
27 No Livro III, Capítulo 15, da Retórica, Aristóteles discute a respeito da organização das partes do discurso, ou 

seja, a expressão que se deve tomar o discurso, pois “torna-se forçoso expor o assunto de forma conveniente, e 

isto contribui em muito para mostrar de que tipo é o discurso” (ARISTÓTELES, 2005, p. 1404a) 

Fundamentado em provas, o discurso organiza-se em duas categorias: uma não-teórica, a qual socorre-se da 

evidência de testemunhos ou contratos escritos, e outra artística, porque se socorre de meios de persuasão 

criados pelo orador. Esta última subdivide-se em ética, lógica e emocional.  
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injustamente caluniada e mudar a avaliação de Valdo sobre os fatos: “É tempo pois de que se 

lembrem de mim para outra coisa que não seja a acusação e a injúria” (CARDOSO, 1996, p. 

43). 

A estratégia consiste, novamente, em antecipar as reações. Nina quer induzir 

Valdo a estudar o comportamento de Demétrio quando este descobrir que ela voltará à cena. 

Ela procura alertar o marido quanto às manipulações do cunhado, pois sabe o quanto Valdo é 

influenciado pelo irmão. Para tanto, descreve as reações apaixonadas de Demétrio nas poucas 

vezes que ele havia ficado só em presença dela. Entra um novo componente na trama, 

envolvendo o casal: o desejo proibido do irmão por Nina, tal como avalia Guy Besançon, 

partindo de uma leitura psicanalítica: “Demétrio sofre e se tortura por causa da paixão mal 

recalcada que nutre pela cunhada Nina, contra quem reage com manifestações de hostilidade 

aparente” (BESANÇON, 1996, p. 694). 

A defesa de Nina passa pela acusação de Demétrio, trazendo à tona uma verdade 

mantida em silêncio. Toda a articulação do cunhado contra ela tem raízes nessa paixão. O 

direcionamento argumentativo de Nina visa à dissuasão de um ponto de vista e encaixa-se no 

discurso deliberativo: “Os assuntos passíveis de deliberação são claros; são os que 

naturalmente relacionam conosco e cuja produção está em nossas mãos. Pois desenvolvemos 

a nossa observação até descobrirmos se nos é possível ou impossível fazer isso” 

(ARISTÓTELES, 2005, p. 1359b). Revelar, por fim essa informação, pode reverter o jogo, 

colocando o marido a par de fatos antes ignorados, cujo entendimento pode ser alterado.  

Não poucas vezes, o discurso de Nina assumirá o tom patético. Ciosa de 

convencer, mas insegura quanto à eficácia de seus argumentos, ela detalha momentos 

sofridos, faz chantagens emocionais, relata uma tentativa de suicídio e uma paralisia nervosa. 

O uso de argumentos emocionais faz com que o “ouvinte” desvie-se da deliberação puramente 

racional, pois as emoções exercem forte efeito sobre ele, como bem observa Aristóteles: “As 

emoções são as causas que fazem alterar os seres humanos e introduzem mudanças nos seus 

juízos” (ARISTÓTELES, 2005, p. 1379b). 

Os afetos, designados pela Retórica, sob o termo bastante genérico de pathos, 

compreendem fortes emoções, sejam elas negativas ou positivas e abarcam, dentre inúmeras 

outras, a cólera, o ódio, a inveja, a vergonha, a piedade e a alegria. Elaborando uma imagem 

de si fragilizada e sofrida, Nina quer desencadear a piedade de seu interlocutor, influenciando-

o a aceitar os fatos como ela propõe: 
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Foram dias e dias do mais completo desalento, recostada numa cadeira, sem 

poder mover as pernas. O médico, que diagnosticara uma paralisia nervosa, 

disse que eu talvez nunca mais voltasse a ficar completamente boa, que 

minha doença era de tratamento difícil, e citou nomes complicados, de que 

não me lembro mais. Isto me fez chorar copiosamente, ainda hoje trago os 

olhos inchados. Não é mais aquele choro fácil que o irritava, é o desespero 

autêntico de uma pobre paralítica (CARDOSO, 1996, p. 86). 

 

Além de estar abandonada, como alega, Nina também quer mostrar que a situação 

em que se encontra não é culpa dela, nem de Valdo, e sim de um ardil de inimigos em quem, 

por ingenuidade, eles confiaram:  

 

[...] a ingratidão dos outros, a maldade do mundo. Estes são os únicos 

responsáveis, e se comparecêssemos à barra do tribunal, que juízes não 

veríamos colocados diante de nós, que faces hipócritas, que falsos amigos só 

então revelados na extensão de sua mentira e de sua calúnia. [...] Valdo, é 

chegado o tempo em que ninguém mais terá o direito de lançar à minha face 

os meus pecados. Eles não existem, nunca existiram (CARDOSO, 1996, p. 

87). 

 

A seleção de argumentos28, inevitavelmente, constrói uma imagem do emissor. O 

discurso é uma apresentação de si, tal como observamos em Foucault quando este diz, 

especificamente da carta, que ela é uma via de mão dupla, que atua tanto sobre o remetente 

quanto sobre o destinatário29.  

A importância das cartas de Nina não está apenas em informar ou apresentar seu 

ponto de vista sobre certos fatos ocorridos na casa dos Meneses, mas também de se dar a 

conhecer pelo leitor, se reconstruir para seu destinatário, persuadindo-o. Considerando que o 

logos, segundo Ruth Amossy, em “Da noção retórica de ethos à análise do discurso” (2008, p. 

41), convence em si e por si mesmo, já que se utiliza do factual, inferencial, notamos que 

Nina, ao mesmo tempo que lança mão desse tipo de argumento, cerca-o de longos colóquios 

emotivos.  

As estratégias subjetivas estão calcadas na descrição de fatos e cenários que 

desencadeiam afetos. Um desses cenários relembrados por Nina é o Pavilhão, local afastado 

da Casa, onde o casal teria maior privacidade e autonomia. Ela descreve o ambiente como 

                                                           
28 Lembremos que o objetivo da Retórica é formar um juízo, para tanto é preciso que ela trabalhe, em sua 

constituição, três provas fornecidas pelo discurso. Elas são construídas de tal modo que: “a primeira encontra-

se no ethos28 do orador, a segunda, no fato de colocar o ouvinte em certa disposição (pathos), a terceira, no 

próprio discurso (logos), uma vez que ele demonstra ou parece demonstrar” (ARISTÓTELES, 2005, p. 1356a, 

grifos e parênteses nossos). É fato que toda vez que um emissor toma a palavra, automaticamente constrói 

uma imagem de si, como atesta Amossy (2008, p. 9): “Que a maneira de dizer induz a uma imagem que 

facilita, ou mesmo condiciona a boa realização do projeto, é algo que ninguém pode ignorar sem arcar com as 

consequências”. 
29 Estendamos essa compreensão não para o gênero textual, mas sim para o discurso ali veiculado. 
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idílico, proporcionando aos cônjuges silêncio e felicidade. Ali eles tiveram os momentos mais 

felizes na vida a dois. Tal felicidade, frisa a esposa, despertou inveja e ciúmes em alguns 

familiares, principalmente em Demétrio, a quem acusa de nutrir por ela verdadeiro ódio: “[...] 

ele me odiava de um modo acima do comum” (CARDOSO, 1996, p. 88).  

Nina expõe que ao consumir-se por esses afetos, Demétrio aguarda o momento de 

agir contra ela. Assim, justifica o flagrante arquitetado pelo patriarca para desmoralizá-la 

perante o marido. A cena em que o jovem Alberto está aos seus pés e beija-lhe castamente as 

mãos, torna-se, na versão do irmão enciumado, uma prova dos amores ilícitos que ocorriam 

naquele ambiente. Esclarecendo certos acontecimentos sob seu ponto de vista e retratando os 

afetos que envolveram os acontecimentos do passado, a remetente da carta ilustra como Valdo 

deixou-se envenenar pelo irmão.  

Nina encerra suas cartas a Valdo queixando-se de nunca ser ouvida ou atendida. 

Embora tenha empregado várias forças em sua argumentação, uma vez que recorre a uma 

reconstrução de seu ethos (ajusta máscaras) e utiliza-se do pathos para reconstruir o logos, ou 

seja, a verdade dos fatos, ainda paira um temor de não ser atendida, como expressa em sua 

última queixa. A decisão de Nina recai em voltar à Chácara antes de receber uma resposta a 

suas cartas. 

Duas outras cartas compõem os escritos de Nina e são dirigidas ao seu único 

contato exterior à Vila Velha, o coronel Amadeu. Esse é um velho amigo do pai de Nina e a 

quem ela recorre ao voltar para o Rio de Janeiro depois de abandonar a Chácara.  

O teor das missivas, inicialmente, sugere a intenção da remetente em despedir-se 

do amigo por motivo de seu retorno à Vila Velha e agradecer-lhe pela amizade e dedicação 

dispensadas a ela durante os quinze anos que permaneceu no Rio. Argumenta com o amigo 

que a causa de tal decisão é a necessidade premente de rever o filho e pedir-lhe perdão. Essa 

condução do discurso permite a elaboração da imagem de uma mulher que pretende resgatar o 

passado e corrigir os erros cometidos. No entanto, à medida que escreve, surgem outras 

necessidades que a levaram a deixar o Rio de Janeiro, reformulando, deste modo, a primeira 

imagem elaborada.  

Nas próximas páginas da primeira carta, que se divide em duas partes, o que se 

esboça são queixas da vida regrada a qual leva, acusando a família Meneses de relegá-la à 

pobreza, enquanto seus membros desfrutam de alto padrão de vida. Considerando esses 

fatores, Nina decide partir sem esperar consentimento do marido. E expõe os fatos ao amigo 

tal qual uma confissão, revelando, assim, um jogo de contradições, que marca profundamente 

a construção do ethos da personagem. Fato que corrobora para esse jogo de máscaras é a 
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confissão que faz ao coronel de que, no seu retorno ao seio da família Meneses, fabrica a 

imagem de um ser modesto, privado de recursos, com intenção deliberada de provocar 

remorso em seu marido. 

Valendo-se da amizade que nutre pelo coronel, a personagem-narradora vai dando 

voz aos seus sentimentos, emoções e pensamentos. A carta torna-se “arte do diálogo que 

substitui a comunicação oral e a presença física [do amigo]” (ULRICH, 2008, p. 414), embora 

afirme a ele: “jamais receberá esta carta, mas ainda assim continuarei a escrever, porque só 

assim terei a impressão de que ainda converso com o senhor, meu único amigo, o outro lado 

da minha vida” (CARDOSO, 1996, p. 237). Movida pelo desejo do diálogo e a certeza de que 

não entregará as cartas, expressa-se com espontaneidade.  

Tal articulação na construção da narradora-personagem remete ao “mito da 

epistolaridade feminina” apontado por Ana Teresa Peixinho (2013, p. 52) em análise às cartas 

de sóror Mariana do Alcoforado. A escrita da carta como natural, livre, remonta à tradição 

ciceroniana, que dava a carta como pessoal, uma “narrativa de si próprio como sujeito da 

ação” (FOUCAULT, 1992, p. 152). Na ascensão e apogeu da escrita epistolar, durante os 

séculos XVII e XVIII, a escrita feminina ganha impulso e, conforme Peixinho (2012), essa 

coloquialidade é associada à escrita da sensibilidade e da subjetividade, culturalmente 

entendida como inerente à mulher.  

Também os romances epistolares, tais quais os de Richardson, apresentam a 

escrita epistolar como expressão de foro íntimo, sondagem da vida emocional e dos dilemas 

do indivíduo30. Essas duas epístolas, últimos escritos de Nina aos quais o leitor tem acesso, 

adquirem um tom confessional, como atesta outra passagem do romance. Nina relata ao 

amigo que imaginara enfrentar a família Meneses de cabeça erguida após os quinze anos, 

mas, ao deparar-se com a hostilidade com que foi recebida, fraqueja e, para fugir daquele 

contato, simula um desmaio, preocupando Valdo e, talvez, Demétrio. Acrescenta que, alguns 

minutos mais tarde, sozinha em seus aposentos, aprecia a situação com prazer, sentindo-se 

vitoriosa nesse primeiro embate. 

A articulação do narrar “com” cria um efeito singular nessa primeira carta ao 

coronel, uma vez que Nina não se preocupa em manipular o discurso. As confidências de 

Nina a projetam, para o leitor das cartas, de modo refratário — a consciência irrefletida — ao 

mesmo tempo em que o gênero carta favorece o afloramento da subjetividade. A 

                                                           
30 Em Dez lições sobre o romance inglês do século XVIII, Sandra G. Vasconcelos dedica o quinto capítulo ao 

tema, intitulando-o “Subjetividade e mundo doméstico no romance”.  
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consequência desse entrelaçamento é o desnudamento da personalidade da narradora, num 

autêntico discurso do eu.  

Apesar do intento de Nina em não contatar mais o amigo, novos eventos 

concorreram para que isso fosse mudado. Com o agravo da doença, a qual não revelou aos 

Meneses, ela precisa retornar ao Rio de Janeiro e passar por avaliação médica. Escreve, então, 

uma carta com teor bastante diferenciado daquele que fizera ao retornar a Vila Velha. O 

discurso é dramático, muitas escusas pelo que fizera ao amigo aparecem. Reconhece-se 

ingrata, caprichosa e manipuladora. Queixa-se de infindos sofrimentos vividos ao lado da 

família de seu marido e trata a carta como uma “confissão”, “despida de qualquer artifício” 

(CARDOSO, 1996, p. 374).  

O que temos nesse registro é, novamente, a artimanha lançada a Valdo quando se 

correspondeu com ele. Observamos que Nina, mais uma vez, assume máscaras para com seu 

interlocutor, colocando-se como pessoa mudada, menos impetuosa e mais ponderada: 

 

[...] sempre imaginei que voltaria a escrever-lhe, não para relembrar o modo 

indigno como o tratei, minha fuga e outras coisas que já pertencem ao 

passado, mas para conversarmos no tom sério de dois velhos amigos que, 

após a passagem de períodos tempestuosos, encontram afinal terreno — o 

único — em que podem se entender (CARDOSO, 1996, p. 369-370). 

 

Se, nas correspondências com o marido, ela busca dissipar a imagem de 

manipuladora, não é diferente com o coronel. Os passos de sua argumentação são os mesmos: 

antecipa a imagem que o destinatário tem dela para, depois contra-argumentar, reinventando-

se uma pessoa diferente por conta das experiências sofridas. Ela investe na construção de um 

outro ethos. Fiorin (2004), ao tratar do uso dos argumentos no discurso, chama atenção para o 

fato de o orador precisar conhecer seu auditório quanto ao estado de espírito que esse 

apresenta no momento do discurso, o pathos, “a disposição do sujeito para ser isto ou aquilo” 

(FIORIN, 2004, p. 71).  

Aplicando esse conceito ao nível diegético do romance, temos a personagem Nina 

selecionando argumentos a partir do que conhece de seu interlocutor. O que ela propõe vai ao 

encontro dos anseios do coronel, que nutre por ela, há um longo tempo, uma paixão não 

correspondida. As promessas que faz são sedutoras: 

 

Juro como encontrará em mim, mil vezes frutificada, a semente que então 

não germinou. Diferente do que talvez imagina, serei sua, completamente 

sua, e de um modo tal e tão definitivo que, enquanto estiver vivo, a 

lembrança da minha pessoa será a única coisa a iluminar seu pensamento 

(CARDOSO, 1996, p. 375).  
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Apesar disso, a adesão do coronel ao discurso de Nina não é completa. Porém, 

não significa que não foi eficaz, uma vez que ele a atende prontamente. Aponta Fiorin que “a 

eficácia do discurso ocorre quando o enunciatário incorpora o ethos do enunciador. Essa 

incorporação pode ser harmônica, quando ethos e pathos ajustam-se perfeitamente, ou 

complementar, quando o ethos responde a uma carência do pathos” (FIORIN, 2004, p. 74). 

No caso em estudo, temos uma incorporação complementar. Tal afirmação baseia-se em dois 

pontos: primeiramente, Nina já tem uma imagem, a priori, formada aos olhos do seu 

interlocutor, apesar de querer mudar isso. Depois, ao fazermos o cotejo entre as cartas de Nina 

ao coronel e o depoimento desse sobre o teor das missivas recebidas, fica claro que ele 

responde ao desejo de revê-la, não porque acreditasse em suas promessas, mas pela adoração 

que ainda guardava por ela: 

 

[...] e a antiga ternura, a ternura que eu nunca deixara de experimentar em 

relação a ela, mesmo quando só a tinha em pensamento, voltava a perturbar-

me, e eu não distinguia mais em suas palavras o que era o bem e o que era o 

mal. Mentir, decerto que ela mentia, sem que eu soubesse por quê, e nem de 

que modo —mas em outras épocas, e por causa da mesma ternura, não 

aceitara dela todas as ofensas e todos os desdéns? (CARDOSO, 1996, p. 

408). 

 

O coronel atende Nina menos por confiar na imagem que ela procura elaborar de 

si e mais na ânsia de se reaproximar da mulher-deusa, a quem sempre esteve preso, ainda que 

soubesse que ela jamais seria sua. O ethos que ela cria, embora ele saiba não ser 

completamente verdadeiro, é o que ele aceita. 

Aproximando as cartas escritas pela personagem Nina, notamos semelhanças e 

diferenças quanto aos procedimentos de argumentação. Esses são estabelecidos de acordo 

com a finalidade da escrita, portanto, em determinado momento pode ocorrer ou não a 

manipulação do discurso. Sobre isso, Peixinho assim se pronuncia: 

 

A carta é, de fato, um objeto social, configurado por um discurso 

circunstanciado, através do qual o sujeito enunciador se apresenta mediante 

uma construção discursiva específica, sobre o plano pessoal e social, ao 

destinatário, afirmando um conjunto de valores, crenças e atitudes que 

geralmente vão ao encontro das expectativas do outro (PEIXINHO, 2012, p. 

47). 

 

Ao escrever as cartas a Valdo, Nina esforça-se por mostrar os fatos que os 

cercaram quinze anos antes sob um outro prisma. Para isso recorre à reconstrução de seu 

ethos. Em contrapartida, as primeiras linhas destinadas ao amigo Amadeu não seguem essa 
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linha de argumentação. Se, inicialmente ela, consciente ou não, elabora para o coronel uma 

imagem que não corresponde ao que é, logo se deixa levar pela espontaneidade, expressando-

se de maneira livre. Mais tarde, com o mesmo amigo, ela recorre à estratégia que usara com o 

marido. O cotejo entre as cartas demonstra que a articulação do discurso não obedece, 

simplesmente, à expressão espontânea do enunciador. É pensada com um firme propósito. 

O que se vê, então, é uma personagem que sabe usar os meios a seu favor. Se a 

imagem que Nina tem não satisfaz seu interlocutor, ela refaz seu ethos, atingindo seu 

correspondente no ponto frágil da emoção. Portanto, a sedução da personagem está além de 

sua beleza física. 

As cartas de Nina propiciam que tenhamos uma avaliação de seu caráter não por 

meio do discurso de outrem, como acontece no narrar “com”, em que ela aparece vista pelas 

outras personagens, mas por via de seu próprio discurso. Logo, a importância de suas 

missivas, além de informar ou apresentar seus pontos de vista sobre os fatos ocorridos junto à 

família Meneses, completando o enredo do romance, corroboram para a construção da 

identidade da personagem como uma mulher astuta e ambígua. 

 

 

2.2.9 Outros olhares 

 

Compondo a trama de Crônica da casa assassinada, temos três personagens que 

pouco mantiveram contato com os Meneses, mas são de suma importância para preencher as 

lacunas de significação da diegese, como também por em evidência a tessitura do tecido 

narrativo por meio do ponto de vista escolhido. 

Dentre essas personagens, a que mais completa as elipses diegéticas do romance é 

o farmacêutico, Aurélio dos Santos. Os acontecimentos relacionados a ele englobam os dois 

irmãos Meneses: Demétrio e Valdo. Como os fatos não estão em ordem cronológica, o 

depoimento dessa personagem atua como peça de encaixe para completar a história de Valdo 

e Nina e também desvendar o enigma que envolve o uso de uma arma, que culmina numa 

morte no seio da família Meneses. 

Este último fato torna-se mais relevante porque diz respeito a uma negociação 

escusa feita entre o farmacêutico e Demétrio. Em uma conversa aflorada de ambiguidades, 

este justificativa a necessidade de proteger a Chácara de um lobo, mas não enuncia 

exatamente o que quer. Demétrio pede conselhos de como eliminar o animal. Porém, Aurélio 

percebe a mentira e passa a manipular a conversa, entrando numa espécie de jogo em que 
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completa as poucas palavras de Demétrio de forma a agradar ao Meneses. Homem astuto e 

matreiro, aproveita-se do momento em seu benefício, conduzindo Demétrio a pagar pela 

ajuda. Dissimuladamente, concorda com a ideia do lobo e diz que para eliminá-lo é preciso 

recorrer a um bom meio. Então vende-lhe uma pequena arma, pivô das tragédias que 

ocorrerão na Chácara: o ferimento de Valdo, a morte de Alberto. 

O tempo da enunciação distancia-se do tempo do enunciado. Aurélio recorda, para 

seu interlocutor, fatos ocorridos em diferentes tempos do passado. As memórias vão desde 

antes do casamento entre Nina e Valdo, passam por esse, pela descoberta da gravidez e 

retirada de Nina da Chácara. Por fim, uma amplitude no tempo o leva a rememorar fatos 

ocorridos dezesseis anos depois, quando Nina já retornara e encontrava-se gravemente doente. 

Ao depor, Aurélio deixa claro que o faz “para o bom entendimento de tudo” 

(CARDOSO, 1996, p. 102), mostrando-se lúcido dos fatos — “lembro-me muito bem da noite 

em que ele veio me procurar” (CARDOSO, 1996, p. 44). Também acompanham suas 

narrativas expressões como “devo esclarecer desde já” (CARDOSO, 1996, p. 45), “é lícito 

afirmar que”, (CARDOSO, 1996, p. 99), “Forçoso é confessar, porém” (CARDOSO, 1996, p. 

101), as quais são usadas para funcionar como indício de fidedignidade. 

Apesar de esforçar-se para ganhar a confiança do interlocutor, alguns fatores 

colocam em risco a confiabilidade desse narrador. Resumindo os principais fatos contados por 

Aurélio, em sequência cronológica, teremos: 1ª narração: a negociação com Demétrio — 

troca revólver por material de construção para a reforma da loja; 3ª narração — após a 

reforma, recebe um chamado da Chácara e descobre a gravidez de Nina; 2ª narração: Valdo 

vai à farmácia fazer curativo de um ferimento mal cicatrizado. Nina abandonara a Chácara. 

Num momento nostálgico, ele conta ao farmacêutico como conhecera a esposa. 4ª narrativa: 

Valdo o procura, mais de dezesseis anos depois, no dia do falecimento de Nina, para 

esclarecer detalhes sobre a negociação com Demétrio.  

Em seu derradeiro depoimento, Aurélio conta que é inquirido por Valdo, o qual 

busca detalhes da transação envolvendo a arma. O farmacêutico sente-se incomodado e fica 

em dúvida se deveria contar os pormenores, pois vê aquilo como “uma traição implícita ao Sr. 

Demétrio. Ou de modo mais obscuro, àquilo que precisamente [os] ligava” (CARDOSO, 

1979, p. 469). Entanto, essa fidelidade logo se esboroa quando Valdo lhe oferece uma 

generosa recompensa pela colaboração.  

Assim, Aurélio conta que negociou um revólver com Demétrio e que este 

financiou uma pequena reforma na farmácia e, após um ano, o Meneses retornara, queixando-

se de que a arma não servira, então o vendedor recomenda que ele a deixe à mostra, usando o 
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dito popular “A ocasião faz o ladrão” (CARDOSO, 1996, p. 512). Porém, ele inicia o terceiro 

depoimento (segundo, na sequência cronológica) referindo- se à solicitação de auxílio a Nina 

como concomitante ao término da reforma da farmácia. Quando Valdo o procura para fazer os 

curativos (terceiro momento na sequência cronológica), relembra que foi na época em que a 

sua loja estava em obras e que, apesar dos modos aristocráticos de Valdo, este se sentara 

sobre uma pilha de tijolos, sem cerimônias, enquanto falava da esposa. Sabemos que da 

descoberta da gravidez até a tentativa de suicídio de Valdo, não se passam muitos meses, pois 

Nina abandonara a Chácara possivelmente no primeiro semestre de gravidez, conforme 

informações do médico, que percebera nela “intumescimento que denunciava a gravidez” 

(CARDOSO, 1996, p. 80). 

Alguns pormenores criam dificuldades para que o leitor monte uma linha do 

tempo. A dúvida paira na informação de que Demétrio teria comprado a arma, mantendo-a 

por um ano sem utilizá-la. Somente depois de uma segunda visita ao farmacêutico e seguindo 

sugestões deste, ele a coloca a vista dos membros da Chácara. Esse desencontro de 

informações é produzido pela traição da memória ou é usado propositadamente? 

Mas, qual a relevância desses fatos? Será possível confiar no depoimento do 

narrador-personagem? A memória não está sujeita a esquecimentos? Ao ativá-la, há uma 

evocação do passado, de fatos anteriores que levam o narrador a espaços outrora frequentados 

e os quais ele procura reter, perpetuar. Pensando por esse ângulo, o narrador-personagem 

busca, pelo depoimento oral que será transformado em escrita, cristalizar um momento da 

história que o liga àquela prestigiada família.  

As incoerências apresentadas pelo narrador Aurélio podem ser pequenos lapsos. 

Mas, dada a conformação moral da personagem, podem ser produto de manipulação do 

depoente, sempre disposto a tirar proveito da situação. Ele não omite a seu interlocutor, ao 

longo de suas declarações, fatos comprometedores como a venda da arma ou o oportunismo 

em lucrar com o desespero de Valdo quando esse quer esclarecer a compra da arma: “se era 

um favor que desejava de mim, o que não poderia eu, com certa cautela, obter em troca?” 

(CARDOSO, 1996, p. 509). 

Seus testemunhos frisam o prestígio e a importância da família Meneses para a 

região. Porém, o mais importante são as revelações sobre o estratagema concebido por 

Demétrio para livrar-se de Nina. Associando essa personagem-narrador pouco ao patriarca 

dos Meneses e unindo-as por interesses, podemos divisar um agrupamento de personagens 

por afinidades. E se “aos olhos da população de Vila Velha, é ainda Demétrio quem encarna o 
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espírito dos Meneses” (ALBERGARIA, 1996, p. 687), a família possui o âmago corrompido, 

indício de sua derrocada. 

O doutor Vilaça, médico local, também presta quatro depoimentos que preenchem 

lacunas narrativas. Seus relatos sempre englobam fatos extraordinários, fora do corriqueiro, 

acontecidos na Chácara. Seu primeiro depoimento data da época em que Valdo feriu-se com a 

arma de fogo e deixa evidente uma atmosfera de mistério e intriga a cercar as personagens: 

Valdo, debilitado pela perda de sangue, não consegue falar com o médico, mas tem um olhar 

súplice, deixando aquele em dúvida sobre a informação de que o ferimento fora acidental; a 

irritação de Demétrio, quando o caso suscitava preocupação, e sua pressa em livrar-se da 

presença do médico; a conjectura de Nina, junto ao doutor, de que talvez o evento fosse uma 

tentativa de assassinato. Tais aspectos concorrem para intensificar as intrigas e para o tom 

ambíguo que adquire o romance em várias passagens.  

A visita seguinte à Chácara ocorre por conta da morte de Alberto. O médico 

descreve o evento como circundado por uma atmosfera silenciosa e de tensão, apenas um 

empregado o acompanha até o porão do Pavilhão. Quando tem de comunicar a morte do 

rapaz, dirige-se a Demétrio, que fica visivelmente abatido com a notícia. Porém, sua reação 

maior vem da solicitação do médico que comunique às autoridades a morte do jardineiro. 

Nesse momento, o doutor Vilaça desconfia de um segredo a envolver toda a situação, o que 

torna mais complexa a rede de mistério da narrativa. O médico imagina que causas secretas 

deviam guardar os Meneses e percebe um enorme abatimento no chefe da família, como se 

esse previsse a humilhação que a presença de autoridades traria à família. Mesmo pouco 

íntimo da família, o doutor vislumbra aquele acontecimento como aniquilação do clã: “Ruía a 

casa dos Meneses, mas a sombra já alcançava [Demétrio] também, sepultando-o em seus 

escombros. Não era só à casa que ele renunciava, era a si próprio, pois não podia aceitar a 

casa sem a integridade do seu orgulho” (CARDOSO, 1996, p. 178). 

No terceiro depoimento, o doutor Vilaça é levado ao Pavilhão para atender André. 

A impressão do episódio, mais uma vez, ratifica outras que ele teve anteriormente: a família 

guarda muitos segredos e tenta, a todo custo, abafar escândalos. Valdo tranca o filho num dos 

quartos do Pavilhão quando o rapaz tem um acesso de fúria na Casa Principal e, com muitas 

dificuldades e constrangimento, dá informações ao médico, como se temesse o teria a falar. 

Não sem pesar, o médico percebe que outro Meneses é fortemente abatido por acontecimentos 

profundos, que levam a família para um caminho de destruição. A última narrativa é uma 

confirmação de todas as impressões coletadas ao longo de várias visitas, a descoberta de um 

segredo que desagregaria a família: o câncer de Nina. 
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Ao ser chamado para depor, o médico faz ressalvas que considera importantes 

antes de iniciar suas narrativas: o faz apenas porque sente-se na obrigação de dar melhor 

esclarecimento aos fatos, depurando-os dos insistentes boatos que os acompanhavam e por 

saber que ele não fere a suscetibilidade dos envolvidos, que acredita não existirem mais.  

Suas narrativas, mergulhadas num tom bastante subjetivo, expressam uma certa 

devoção ao clã ao recordar o fascínio que a família Meneses exercia em Vila Velha. Tal 

prestígio, envolto numa aura de romantismo, suplantava o interesse até mesmo pela família do 

Barão, a mais nobre da região, cuja descendência se dizia direta dos Braganças de Portugal.  

Como depoente, o personagem-narrador não pode esquivar-se de mostrar que a 

excelsa família foi destruída por manter velados muitos conflitos, mas nem por isso a 

reputação dos Meneses deve ser manchada, afinal foram importantes para a história do 

município de Vila Velha. Seu objetivo é contribuir para que a história dos Meneses, resistindo 

ao tempo, já que não morre com os membros da família, seja conservada de maneira justa.  

Não é incoerente afirmar que, de todas as personagens que conviveram com Nina, 

a que melhor conheceu sua essência fosse o coronel Amadeu Gonçalves. Seu depoimento 

resume-se a um único episódio, a última estada de Nina no Rio de Janeiro, momento em que o 

coronel confirma ser a derradeira vez que se encontraram. O relato, além de confirmar que 

Nina sofria de uma doença incurável, expõe um retrato mais fiel da complexa personalidade 

desta fugidia personagem. Faces dessa mulher são mostradas no curto evento que ambos 

vivenciam. 

O encontro deles não dura mais que o período de uma tarde. Nina afirma 

categoricamente que voltara ao Rio para ali ficar, para sempre. Já foi discutido, ao se analisar 

as cartas de Nina, como ela produz um discurso patêmico. A narrativa do coronel confirma tal 

aspecto, pois tal estratégia já é reconhecida como um procedimento natural dela: “Era o 

mesmo tom antigo, o mesmo artifício, a mesma coisa de sempre — e como poderia eu dizer a 

ela que tudo aquilo já não era necessário, que eu a ajudaria do mesmo modo” (CARDOSO, 

1996, p. 409). Ela usa de seus encantos, embora não mais sejam os mesmos, como observa 

seu admirador, para fazer juras falsas, prometendo acompanhá-lo em cassinos, bailes, como 

outrora. Induz, assim, o coronel a gastar com ela suas economias. Nina entrega-se avidamente 

à atividade de comprar roupas, joias e acessórios os mais variados possíveis. Esses elementos 

materiais têm papel fundamental para a composição da personagem.  

Barros (2002) avalia esses objetos como signo de feminilidade, de vida, tanto que 

ao ser despojada de suas vestes, a personagem torna-se irreconhecível: “Bonita aquela 

mulher? Sim, mas a outra — não esta. Nina morta é um ser reduzido à sua brutalidade 
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primitiva, à sua matéria terrena” (CARDOSO, 1996, p. 553). Elizabeth Cardoso (2013) 

relaciona o vestuário da personagem a constituição de sua subjetividade, ou seja, por meio das 

roupas e acessórios que veste, não só revela suas escolhas pessoais, como contrapõe-se ao 

sistema de regras de Vila Velha. Suas roupas marcam o seu posicionamento dentro do grupo. 

As trocas constantes de seu vestuário, numa leitura simbólica, de representação do sujeito, 

configuram mudança, um novo momento na vida da personagem31. 

Neste capítulo (Depoimento do coronel), tal procedimento da personagem não só 

se reitera, como ganha um aspecto dramático. Nina conta ao amigo que queimara os vestidos 

antigos e que deseja ter novos. Para ela, vestir-se bem, com elegância sempre fora 

fundamental e nunca economizara nesse quesito. Esse veio a ser um dos pontos de discórdia 

entre ela e a família Meneses, que via nesse ato apenas futilidade. A renovação do guarda-

roupa representa, para a personagem, nova vida, à qual busca com desespero: 

 

Eu quero viver uma vida nova, ter outras roupas (CARDOSO, 1996, p. 410). 

 

— Você terá todos os vestidos de que necessitar. 

— Eu sabia — disse ela — eu sabia que me diria isto. Obrigada. Ah, como é 

bom saber que se vai viver de novo, que os belos dias voltarão! (CARDOSO, 

1996, p. 411). 

 

Não sei a quantas lojas fomos — lojas de sapatos, de vestidos, de bugigangas 

e até de joias. No princípio ela escolhia com temor, mirando e remirando o 

objeto, as mãos ainda tímidas. Mas com o tempo foi-se animando e, já no 

fim, escolhia a esmo, um tanto frenética, a testa molhada de suor 

(CARDOSO, 1996, p. 411-12). 

 

Ele atende ao pedido de Nina, mas nota que ela age impetuosamente, sem prazer 

ou raciocínio. O que se observa nela é uma ânsia de que aquele ato pudesse lhe garantir um 

recomeço. Adquire artigos caros e que, possivelmente, não chegará a usar, como uma pele 

apropriada apenas para invernos rigorosos. Esses artefatos tornam-se signos de viço, de 

renovação, de algo não experimentado. Se em outras épocas, novos objetos significavam uma 

nova etapa em sua vida, agora Nina apega-se sofregamente a eles como se pudessem 

perpetuar-lhe a vida. Tornam-se, assim, signos de renascimento, reforçados pelo ritual 

anterior no qual queima luxuosa coleção de vestidos mantidos consigo na Chácara.  

Tal episódio figura como a destruição do passado e da doença. Bachelard, em A 

psicanálise do fogo, aponta, dentre as várias simbologias, que “o fogo sugere o desejo de 

                                                           
31 A análise de Elizabeth Cardoso fundamenta-se no estudo de Roland Barthes sobre o sistema semiótico que 

representa o vestuário e nos estudos de Lacan sobre o signo. A vestimenta de Nina forma uma cadeia 

significante dentro da narrativa, como ilustra Cardoso, no capítulo V de seu livro Feminilidade e 

Transgressão: uma leitura da prosa de Lúcio Cardoso.  
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mudar, de apressar o tempo, de levar a vida a seu termo, a seu além [...]. Para [o ser], a 

destruição é mais do que uma mudança, é uma renovação” (BACHELARD, 1994, p. 25). O 

gesto de Nina retoma o sentido que a figura mitológica da Fênix traduz: a ideia universal de 

renascimento.  

Para ela, o ato de despojar-se do velho e adquirir o novo não se configura apenas 

como analogia da destruição/renovação, mas como ato de conduzir seu destino, fazer escolhas 

que possam levá-la a um outro caminho. Depois de atear fogo aos vestidos, Betty diz que 

Nina “caminhava com passo decidido, como se pretendesse começar tudo de novo” 

(CARDOSO, 1996, p. 368). E é o que ela faz, deixa a Chácara e vai em busca de um novo 

começo. A visita a um médico no Rio certamente atendia a necessidade de compreender 

melhor a doença. Pode-se entender a frequência ao consultório, por duas semanas, como 

persistência por parte da personagem, ela busca uma solução para o problema. Ainda sem a 

palavra final do médico, procura o coronel. 

A atitude de Nina, à primeira vista, parece frívola. Ela aproveita-se do afeto de seu 

amigo para extravasar suas necessidades materiais, adquirir uma nova coleção de artigos 

luxuosos. No entanto, sabemos que comprar roupas, para Nina, não se resume a adquirir 

novos artigos, e sim recomeçar uma nova etapa da sua vida. Ela agarra-se a essa atividade 

com sofreguidão, reemergindo das cinzas dos velhos vestidos.  

Há um aspecto distinto, registrado pelo coronel, a ser considerado no 

comportamento de Nina durante a aquisição das novas peças. Os gestos não apresentam 

entusiasmo e sim uma certa automação. Com intuito de compreender tal observação da 

personagem-narradora desse depoimento, avaliamos outro elemento que dá significação ao 

vestuário, o manequim. A identificação que o indivíduo faz com o manequim, conforme 

Monteiro (2009) sintetiza sua identificação com o efêmero. Nos desfiles de moda, a plateia 

aglomera-se em volta da passarela e, deslumbrada, observa os trajes em sua completa 

perfeição. Ao comprar uma peça, o sujeito não apenas adquire a trama do tecido, mas toda a 

carga semântica com a qual esta é investida. Compra-se uma imagem pronta, que geralmente 

não corresponde à realidade, o que Monteiro chama mito da identificação, pois essa imagem 

não perdura. 

Em relação a Nina, podemos dizer que existe uma simbiose entre personalidade e 

trajes. Elegantes, belos e audaciosos, os vestidos dessa personagem refletem bem sua 

personalidade. As cores fortes (o verde, o vermelho) e os brilhos são unidades significantes da 

vida, intensa, que pulsa nela. O manequim está em conjunção com a mulher que ela é em 

diversas passagens do romance: 
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Era vermelho [o vestido], escuro e encorpado, tão agradável ao tato quanto o 

cetim. Sua linha era simples, envolvia-a apenas como uma túnica que 

deixasse livre o nascimento dos seios, para desaguar depois, numa só vaga, 

extensa e cheia de melodia. Cobrindo essa túnica, um véu de gaze preta, 

recoberto de vidrilhos, que cintilavam assim que ela se movia — e que 

consciência do seu encanto possuía ela, ora estacando, ora movendo-se com 

estudada lentidão, infalível como as mulheres que sabem aquilo que vestem 

(CARDOSO, 1996, p. 225-226). 

 

Ela trazia um belo vestido-escuro, com um decote que a muitos pareceria 

exagerado, mas que a mim surgia dotado de um encanto todo especial. 

Admirei sua elegância e fiquei imaginando-a entre outras senhoras da 

cidade; provavelmente seriam todas mais gordas e mais vulgares do que ela. 

Não teriam aquela naturalidade em exibir o colo, nem se prestariam com 

tanta graça ao exame indiscreto dos olhares alheios (CARDOSO, 1996, p. 

434). 

 

Vestia ela um négligé mais do que ligeiro, cor-de-rosa, amarrado à cintura 

por uma fita de veludo. Discrimino esses detalhes para que o senhor possa 

distinguir bem o vulto dessa mulher, e analisar o quanto sua presença entre 

nós era destoante (CARDOSO, 1996, p. 127). 
 

Entretanto, no relato de Amadeu Gonçalves, a identificação manequim/mulher 

não se processa. Nina “experimentava, exibia-se diante do espelho e, por mais que fizesse, 

que erguesse os ombros e ensaiasse os decotes, e pedisse para mandar apertar determinadas 

pregas, [...] aquilo era feito mais ou menos automaticamente, e [...] ela nem sequer dava conta 

de sua própria imagem refletida nos vidros” (CARDOSO, 1996, p. 412, 413). O ato de 

renovação de Nina está impregnado de artificialidade, não se consegue mais a conexão entre o 

que comunicam as peças e sua manequim. Por mais que se esforce, Nina não se renova com o 

ritual das compras. O prazer de se ver no espelho não se realiza, torna-se um signo esvaziado 

do sentido que possuía anteriormente. 

O amigo acaba, no dia seguinte, descobrindo que Nina partira sem se despedir, 

atitude que não o surpreende. Reflete sobre o modo como Nina agiu com ele e conclui que 

sempre aceitara essa regra do jogo, logo não poderia julgá-la. A única dor que sente, revela 

Amadeu, é saber que aquele havia sido o último encontro deles, já que, por uma ação 

inusitada de sua parte, encontrara o consultório médico e ficara sabendo da doença fatal de 

sua amiga. 

Seu depoimento, como bem diz a personagem-narradora, é levado a conhecimento 

para “restabelecer a verdade e eximir de certas culpas uma memória caluniada” (CARDOSO, 

1996, p. 412). Neste trecho, enunciado e enunciação são simultâneos. A personagem-

narradora assume o narrar “por detrás”, sendo essa posição fundamental para esclarecer a 

finalidade de seus registros. Enunciação e enunciado ocorrem juntos demonstrando que a 
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personagem-narradora, tendo vivenciado muitos anos antes o acontecimento o qual relata, no 

momento em que o retoma, reflete sobre ele, eximindo Nina de qualquer conceito negativo, 

pois as ações dela foram apenas reflexo de como ele havia estabelecido, desde o princípio, o 

relacionamento entre ambos.  

Essas três personagens-narradoras as quais avaliamos nesta seção retratam como a 

narrativa da saga dos Meneses não fica restrita ao ponto de vista dos membros da família e de 

seus pares. Ao trazer elementos que estão fora do círculo de convívio frequente com a família, 

a narrativa ganha estatuto de veracidade, uma vez que não se tem apenas o olhar unilateral de 

interesse dos Meneses. Esses depoentes contribuem para o entendimento dos fatos com suas 

versões. O efeito desse estratagema é dar, por meio das diferentes versões (ainda que todos 

narrem na mesma direção)32, veracidade à história, essas versões distintas agem como 

artifícios de verdade no corpo da narrativa. 

A escolha artística para construir o romance em estudo a partir de gêneros textuais 

de escrita pessoal, como os diários, as cartas pessoais, as memórias, os depoimentos pessoais 

e as confissões, tem um propósito. Esses gêneros, por utilizarem o foco narrativo em primeira 

pessoa, permitiram explorar mais largamente os fatos de maneira subjetiva, tecendo e 

adensando a aura de intimismo tão própria da escrita de Lúcio Cardoso. As narrativas (assim 

nomeados os escritos do médico, do farmacêutico e padre) bem podiam ser chamadas 

depoimentos, uma vez que atendem a um pedido do narrador-organizador. 

Tudo isso agrupado sobre a definição de “crônicas”, que, ao nosso ver, aqui tem a 

acepção mais antiga que as da contemporaneidade, ou seja, tem sentido de “representação 

                                                           
32 Trata-se da uniformidade de estilo adotada por Lúcio Cardoso nas narrativas das diferentes personagens. Esse 

fator dividiu a fortuna crítica do autor. Alguns críticos apoiaram a tese de um romance polifônico, entre eles, 

Mario Carelli. Outros desarticularam esse posicionamento, como Nelly Novaes Coelho, no artigo “Lúcio 

Cardoso e a Inquietude Existencial”. A tese de Elizabeth da Penha Cardoso (2013), já citada neste trabalho, e 

de Adriana C. Camacho Alvarez (2009) — Do reinado do autor a seu estilhaçamento na escritura dos 

romances de introspecção: Lúcio Cardoso e Clarice Lispector — dedicam capítulo à análise da afirmativa de 

um romance polifônico, demonstrando que tal posicionamento não tem sustentação. Cássia dos Santos (2005) 

traz em sua tese a contra-argumentação de Lúcio Cardoso aos críticos, em que ele defende o seu direito, como 

escritor, de realizar uma obra desvinculada dos moldes convencionais da época. Santos também cita um 

fragmento da carta que Lúcio escreveu à colunista do suplemento Letras e Artes do Diário de Notícias, Eneida 

Vilas Boas Costa de Morais, questionando o conceito de “normal”, ao qual diz ela que Lúcio foge, observando 

que uma obra que se quer alcançar a transfiguração poética não pode ficar submissa ao corriqueiro. Cf: 

SANTOS, Cássia. Uma paisagem apocalíptica e sem remissão: a criação de Vila Velha e da Crônica da casa 

assassinada. Campinas, 2005. Tese (Doutorado em Teoria e História Literária. Unicamp) — Instituto de 

Estudos de Linguagem, Universidade Estadual de Campinas. Vale observar que obras consagradas como as de 

James Joyce, Virginia Woolf, Franz Kafka, entre tantos outros já haviam se afastado dos tradicionais valores 

dominantes do romance. Aguiar e Silva, avaliando as transformações do gênero romanesco, observa que “o 

enredo do romance moderno torna-se muitas vezes caótico e confuso, pois o romancista quer exprimir com 

autenticidade a vida e o destino humano, e estes aparecem como o reino do absurdo, do incongruente e do 

fragmentário” (AGUIAR E SILVA, 1979, p. 317), apresentando conceitos os quais as palavras de Lúcio 

procuram elucidar ao dirigir-se à colunista. 
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temporal dos eventos passados, um registro da vida escoada” (ARRIGUCCI JÚNIOR, 1987, 

p. 51) e não apenas um simples comentário de fatos corriqueiros. No contexto aqui avaliado, 

vemos a crônica como o relato de fatos que as personagens vivenciaram e registraram e que, 

ao serem organizadas, num tempo posterior, junto a outros registros, os quais também fizeram 

esse mesmo movimento de buscar o vivido, tomam uma feição das crônicas históricas, o 

testemunho de uma época, envolvendo uma ilustre família. O agrupamento das “crônicas” dos 

diversos narradores-personagens perpetuam, pois, a memória da família Meneses.  

 

 

2.3 O NARRADOR-ORGANIZADOR 

 

As seleções das narrativas, feitas por um narrador-organizador, elemento de 

coesão entre as personagens-narradoras, nas palavras de Brayner (1996, p. 719), uma vez que 

interfere, seleciona, direciona o conteúdo das memórias dos partícipes, vêm para ratificar a 

manutenção da história de uma família representativa do patrimônio de uma região. Perpetua-

se, por meio dos escritos, a história e a memória de um lugar. Sobre o valor dessa herança, 

assim se pronuncia Maurice Halbwacks, na obra A memória coletiva: 

 

A necessidade de escrever a história de um período, de uma sociedade, e 

mesmo de uma pessoa, desperta somente quando eles estão muito distantes 

no passado, para que se tivesse a oportunidade de encontrar por muito tempo 

ainda em torno de si muitas testemunhas que dela conservem alguma 

lembrança. Quando a memória de uma sequência de acontecimentos não tem 

mais por suporte um grupo, aquele mesmo em que esteve engajada ou que 

dela suportou as consequências, que lhe assistiu ou dela recebeu um relato 

vivo dos primeiros atores e expectadores, quando ela se dispersa por entre 

alguns espíritos individuais, perdidos em novas sociedades para as quais 

esses fatos não interessam mais porque lhes são decididamente exteriores, 

então o único meio de salvar tais lembranças é fixá-las por escrito em uma 

narrativa seguida, uma vez que as palavras e os pensamentos morrem, mas 

os escritos permanecem (HALBWACKS, 1990, p. 80-81). 

 

O trabalho ao qual se dá esse narrador-organizador firma-se na razão de não se 

deixar perder a história dos Meneses. Mas também é fato que ele escolhe como organizar as 

informações ao elaborar um compêndio sobre a prestigiada família. Brayner interpreta a 

presença dele como “coercitiva” (BRAYNER, 1997, p. 719), uma vez que solicita os 

depoimentos. As interferências que faz são ressaltadas quando faz esclarecimentos quanto à 

localização ou à letra diferente em alguns pós-escritos. O mais contundente exemplo de 
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interferência e que pesa sobre esse narrador o aspecto coercitivo é a manipulação da memória 

do depoente, como no caso do doutor Vilaça. 

 

Este é o motivo que me leva usar a pena, e se a letra parece aqui ou ali um 

pouco mais tremida, é que a idade não me permite escrever com a facilidade 

de outros tempos, e nem a memória é tão pronta a acudir ao meu chamado. 

No entanto, creio poder precisar exatamente o dia a que o senhor se refere. 

Neste ponto, suas indagações são úteis, pois obrigam-me a situar 

lembranças que flutuam desamparadas ao sabor da memória (CARDOSO, 

1996, p. 283, grifos nossos).  
 

Formulamos, inevitavelmente, a pergunta: Qual a intenção desse narrador em 

manipular as informações? Para responder, vamos retomar a finalidade de cada personagem-

narradora em deixar suas memórias para a posteridade.  

André: as anotações são feitas num diário e centram-se em Nina. A intenção é 

rememorar e reviver a história de ambos. Considera a possibilidade de seus registros serem 

lidos. 

Betty: também tem seus registros feitos em diário. Argumenta que anota os fatos 

caso precise retomá-los mais tarde, deixando mais explícita, desse modo, a manipulação de 

um autor-implícito. Na fatura do romance, suas observações e experiências junto a Nina 

acabam por isentar a protagonista de ser ardilosa. 

Ana: sua escrita é nomeada como confissão e, inicialmente, pensa em entregá-la a 

Padre Justino, o que não ocorre. Tem intenção de ser lida, mas não em vida. Assim, vê seus 

registros como uma espécie de redenção de seus pecados. Apenas seu último depoimento é 

oral e transcrito, a seu pedido, por Padre Justino: “ela mesma me pediu que divulgasse os 

fatos” (CARDOSO, 1996, p. 568). Os valores por ela expostos são um dos mais identificáveis 

com os do autor-implícito. 

Valdo: seus registros dividem-se em cartas, elaboradas num passado remoto, 

quando Nina ainda vivia, e depoimentos, ao narrador-organizador, num tempo impreciso, mas 

posterior a todos os acontecimentos envolvendo a Chácara. As cartas têm finalidade 

específica: dar resposta a um pedido de Nina (a função é preencher lacunas no enredo) e pedir 

ajuda a Padre Justino. Ambas as cartas retomam diálogos impregnados de ambiguidade, 

ocorridos entre Valdo e Nina, o que contribui para o adensamento das incertezas dos fatos e 

da complexidade da narrativa. Os depoimentos concentram os fatos que culminaram para a 

destruição da família. 
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Padre Justino: de suas narrativas, somente a última expressa o intento de 

esclarecer alguns fatos passados a pedido de Ana. Assim, ele a atende, como também a um 

desconhecido o qual solicita informações a respeito da família Meneses. 

Timóteo: fundamenta sua escrita na necessidade de relembrar Nina. O conteúdo 

de suas memórias contribui para revelar quem eram os Meneses. O último registro revela 

tempo do enunciado e da enunciação concomitantes, não configurando como memória já 

escrita. Nesse capítulo, tem-se claramente a manipulação do autor-implícito. 

Coronel Amadeu: o único depoimento dado por essa personagem ao narrador-

organizador exime Nina de ser deliberadamente oportunista. 

Médico: seu depoimento confirma o prestígio da família Meneses. Ele sente-se na 

obrigação de livrar a memória do clã de boatos.  

Farmacêutico: também confirma a importância da família, propõe-se a esclarecer 

fatos que o ligavam a Demétrio. Mostra as falhas de caráter do líder dos Meneses. 

Nina: não dá depoimento, mas são selecionadas cartas em que se desvela sua 

personalidade. 

O narrador-organizador, embora não tenha voz, desempenha papel fundamental 

para a compreensão da múltipla perspectiva do narrar, executando dois movimentos: 

primeiramente, recolhe os documentos existentes; depois, solicita elaboração de novos relatos. 

Tendo o material na mão, organiza-o conforme a sua vontade. Dessa organização, surgem 

dois segmentos: aquele cuja narrativa está numa perspectiva sincrônica e aquele que atende de 

forma direta o pedido do narrador-organizador, numa perspectiva diacrônica. Desse último, 

apenas os escritos de Timóteo não demonstram atender ao pedido.  

Percebemos que a maior parte das personagens escrevem para uma geração futura, 

pois têm consciência de que seus escritos podem ser lidos. O narrar “com” expressa como 

cada personagem-narradora avalia os fatos. Desse modo, o arranjo feito pelo narrador-

organizador, forma dois polos, cada qual com sua percepção sobre os fatos, sua “verdade” 

sobre os Meneses. Então, qual verdade prevalece? 

Como já citado neste trabalho, Nina é o núcleo de todos os acontecimentos 

envolvendo a família Meneses. Uma força de atração e repulsão. Desperta amor e ódio, 

admiração e inveja, enfim, os mais conflitantes sentimentos. As opiniões e impressões sobre 

ela, ou sobre o que ela causa ao clã, divergem. Há aqueles que saem em defesa dessa 

enigmática figura, outros não duvidam em acusá-la dos males ocorridos à família. Sobre os 

Meneses deve pesar a culpa da destruição de um ser incompreendido, ou a absolvição, por 

incapacidade de lidar com o novo, causando a derrocada familiar?  
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Françoise Von Rossum-Guyon, em “Ponto de vista ou perspectiva narrativa” 

(1976, p. 33) chama atenção para os efeitos que se quer extrair do ponto de vista da narrativa, 

e se há tantas distinções e classificações teóricas feitas acerca do assunto, todos caminham 

nesse sentido, o que se quer produzir sobre o leitor. A coletânea dos textos, com o ponto de 

vista de várias personagens-narradoras, demonstra não existir uma única verdade. 

Ressaltemos que as várias visões servem para manter um ponto de equilíbrio no conflito 

estabelecido na narrativa, não tomando partido de nenhuma personagem, basta observar que 

Nina, a protagonista de todas as tensões, tanto é acusada como inocentada, mantendo, dessa 

forma, uma harmonia de opiniões e também as dúvidas que dão o tom de mistério ao 

romance. Tornar Nina boa ou má seria enfraquecer a força da personagem, sua ambiguidade, 

sua poesia.  

As oposições formadas na trama do romance não são suficientes para sobrepor-se 

às ambiguidades que nele aparecem. O uso do foco narrativo em primeira pessoa, com ênfase 

nas subjetividades de seus narradores, deixa os fatos na suspensão, na impossibilidade da 

apreensão total. Esse arranjo extrai “os melhores efeitos da indeterminação e dos vazios 

semânticos [da narrativa]” (BRAYNER, 1996, p. 719). Chega-se, assim, à conclusão de que 

não se vislumbra uma resposta definitiva para o ocorrido. É preciso revisitar o passado outras 

e outras vezes33.  

Voltando ao narrador-organizador, longe de ser um simples compilador, seus 

arranjos dizem muito. Rumamos nossa argumentação para o que diz Tzvetan Todorov (1972) 

sobre a imagem do narrador no texto, a partir da avaliação de Les Liaisons dangereuses, de 

Choderlos de Laclos, no artigo “As categorias da narrativa literária”. Ao organizar os relatos, 

escolher determinado acontecimento antes do outro, escolher o que compõe a participação das 

personagens, Todorov observa que aquele narrador-organizador permite que se possa 

construir uma imagem sua.  

A imagem construída pode ser captada no “nível apreciativo” (TODOROV, 1972, 

p. 245) da própria narrativa. Seria dizer que cada seleção feita por este narrador possui uma 

apreciação moral, comum a ele e àquele que o lerá, o narratário. Todorov diz que: 

                                                           
33 Esse movimento repetitivo, essa revisitação ao texto, citando Umberto Eco, é o que o leitor terá de fazer para 

buscar respostas às suas dúvidas. Eco observa que há duas maneiras de percorrer um texto narrativo: de forma 

livre e descompromissada, classificado como leitor-modelo do primeiro nível ou de forma comprometida, 

atenta, avaliativa, classificado como leitor-modelo do segundo nível. Todo leitor, para Eco, pode desfrutar de 

qualquer texto, empenhando-se em assemelhar-se ao leitor-modelo, ou seja, aquele leitor que fará o esforço de 

perceber os pormenores da narrativa, afinal, “o texto é uma máquina preguiçosa que espera colaboração por 

parte do leitor” (ECO, 1994, p. 34). Eco apresenta a instância do autor-modelo como aquela que espera 

procedimentos específicos por parte do leitor-modelo para que esse consiga compreender ou esboçar alguma 

compreensão do que essa voz autoral quer.  
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A imagem do narrador não é uma imagem solitária; desde que aparece, 

desde a primeira página, ela é acompanhada do que se pode chamar “a 

imagem do leitor”. Evidentemente, esta imagem tem tão poucas relações 

com um leitor concreto quanto a imagem do narrador, com o autor 

verdadeiro. Os dois encontram-se em dependência estreita um do outro 

(TODOROV, 1972, p. 246). 
 

Mantendo as devidas diferenças entre o romance de Laclos e o de Lúcio Cardoso 

quanto ao um narrador que compila e seleciona os escritos, também vislumbramos em 

Crônica da casa assassinada que o narrador-organizador sirva de instrumento para veicular 

ideais dentro da narrativa. A preferência desse narrador por um ou outro escrito aponta para 

uma hierarquia de valores dentro da narrativa, aproximando-o do narratário, uma vez que 

comungam de determinados princípios. Porém, aquele nada mais é que um engenho do autor-

implícito para expressar determinados juízos de valor. Essa estratégia fica visível pela 

manipulação ao conjunto de narrativas. Ao querer dar estatuto de veracidade ao narrado, o 

autor-implícito lança mão desse narrador para mascarar o ato ficcional. 

O autor-implícito postula, por meio desses escritos e depoimentos que se 

pretendem donos da verdade e da justiça (mas que revelam em suas reflexões valores muitas 

vezes distorcidos, paixões desmesuradas), a incompletude do homem, perdido em névoas de 

dúvidas, medos e descrença. A ideologia que perpassa todo o romance é que a contradição é 

marca indelével do ser, pois ainda que imerso em influências mundanas, aspira à Verdade, ao 

Bem, nem sempre chegando a eles. 

Embora essas reflexões metafísicas constituam a aura da escrita cardosiana, sendo 

esta observada em outras produções, conforme alude Otávio de Faria (1996, p. 666): “esses 

personagens podem ser chamados de kiekegaardianos, por isso é do desespero que partem 

para chegar ao verdadeiro conhecimento de si mesmo”, em Crônica da casa assassinada, ela 

aparece exacerbada. Perseguimos o propósito de demonstrar que a arquitetura do romance, 

construído sob diversos pontos de vista, é um meio de disseminar as ideologias de uma 

presença mais forte, esses pontos de vista nada mais são máscaras de um único ser, o autor-

implícito. O narrar “com”, nas palavras de Lefebve (1980, p. 182-183), é um artifício que o 

código próprio da narrativa permite, fazendo crer que o narrador sabe apenas aquilo que suas 

personagens sabem. O que o teórico observa é que o autor, ou para nós autor-implícito, não 

diz o que sabe, mas o sabe. Finge renunciar privilégios por artifícios astutos da convenção 

narrativa. O romancista usa magistralmente esse recurso, o que rendeu ao romance em análise 

o estatuto de obra-prima de sua produção.  

 



3 TRILHANDO OS ESPAÇOS DE CRÔNICA DA CASA ASSASSINADA 

 

 

Em determinadas construções artísticas é possível sentir, logo de imediato, a 

prevalência de uma categoria narrativa na tessitura do texto. A depender do trabalho do autor, 

o foco narrativo, a personagem, o tempo ou o espaço podem servir, um mais que o outro, de 

matéria para que o escritor tire os melhores efeitos da narrativa. 

Fazendo um recorte de como a categoria do espaço teve tratamento na literatura 

brasileira, veremos a relevância adquirida por essa instância em épocas marcantes da nossa 

história. Diante da variedade de tratamento do elemento espaço, justifica-se esse estudo nas 

obras literárias.  

A depender do período, o espaço apresenta aspecto próprio, reproduzindo o 

momento. O projeto do romantismo, a exemplo, apresenta o ideal romântico-nacionalista de 

criar a expressão nova de um país novo. O espaço geográfico, rural ou urbano, cria paisagens 

ou províncias literárias, cuja construção erige-se sobre a observação e imaginação. Desta 

matéria, florescem os romances urbanos, regionais e indianistas. Ao romantismo devemos a 

expansão geográfico-literária do país. Autores do período, sobrepondo a imaginação à 

realidade, constroem um panorama variado de ambientes, como diz Antonio Candido, em 

Formação da literatura brasileira: momentos decisivos: 

 

Alencar incorpora o Ceará dos campos e das praias, os pampas do extremo 

sul; Franklin Távora, o Pernambuco canavieiro, se estendendo pela Paraíba; 

Taunay revela Mato Grosso; Alencar e Bernardo traçam o São Paulo rural e 

urbano, enquanto o naturalismo acrescenta o Maranhão de Aluísio e a 

Amazônia de Inglês de Sousa. Literatura extensiva, como se vê, esgotando 

regiões literárias e deixando pouca terra para os sucessores, num romance 

descritivo e de costumes como é o nosso (CANDIDO, 1997, p. 101). 

 

Devemos observar que, em sua fala, Candido já aponta para o trabalho que os 

escritores considerados naturalistas/realistas também iriam desenvolver no romance acerca do 

espaço literário. Buscando reproduzir aspectos do mundo de forma mais próxima à realidade, 

com matizes variando da descrição suave até a mais cruel, a ideia era representar o cotidiano 

burguês de forma nítida e precisa. Assim, os conteúdos abordam a classe burguesa e também 

a operária, seara do naturalismo, em oposição à idealização dos românticos. 

Os românticos foram, gradualmente, assumindo uma postura diferente dos 

primeiros representantes do período e os escritores apresentam “refinamento à análise, sentido 

ao regionalismo, fidelidade à observação, naturalidade à expressão” (CANDIDO, 1997, p. 



117 

290). Surgem, desse modo, as primeiras obras de cunho regionalista, estilo que entraria em 

efervescência na terceira década do século XX e que daria grande importância ao regional, 

expondo a complexidade de problemas sociais, tendo a paisagem brasileira como pano de 

fundo. 

No realismo, observa-se que a vida cotidiana é devassada sob o prisma da 

impessoalidade ao tratar da realidade. A visão idealizada vinha, gradativamente, sendo 

substituída até alcançar “maior realidade na descrição de costumes em geral” (CANDIDO, 

1997, p. 282). Dessa forma, as sementes de observação da realidade, no romantismo, 

desabrocham no realismo e naturalismo, que se voltam para costumes regionais e urbanos, 

analisando, sobretudo esse último, as relações humanas e sociais enfeixadas num determinado 

espaço. A cidade torna-se o locus preferencial dos escritores, “encarada como centro difusor 

de perversão moral” (DIMAS, 1987, p. 39). Os romances de costumes regionais colocam em 

exposição a miséria de suas personagens, tão distantes de um sertanejo altivo como o de José 

de Alencar, preparando o chão literário para receber, algumas décadas depois, o romance 

regionalista mais amadurecido. 

Esse regionalismo que surge, misturado ao Realismo e Naturalismo, põe, 

conforme Coutinho (1970, p. 196-197) a terra como verdadeira personagem dessa literatura. 

A vida rural brasileira agora é melancólica, dura, e as personagens revelam o desencanto, a 

desesperança na luta contra forças irredutíveis, levando-as à aceitação do determinismo 

geográfico. Nega-se o livre-arbítrio, a abordagem é realista-naturalista, assim o homem, como 

produto do meio, não consegue libertar-se da tirania que o ambiente impõe a ele. 

Apesar de a personagem e o que tange à sua caracterização e descrição de sua vida 

serem o elemento fundamental dos romances realistas, e estenda-se para o naturalista essa 

observação, vários outros padrões são analisados, conforme Coutinho. A análise biográfica 

surge como elemento que destaca uma personagem das demais, dando relevo às situações que 

ela vivenciam, sejam trágicas ou cômicas; histórias de grupos sociais privados ou familiar 

abrem-se para investigações do coletivo; o padrão psicológico põe em relevo aspectos 

subjetivos do sujeito; a paisagem regional é vista ao analisar indivíduos de uma casta ou de 

uma ocupação de determinada região; o ambiente acentua as relações entre um espaço 

geográfico e a população que o habita.  

Interessa-nos destacar os dois últimos, que apontam a relação personagem/espaço. 

Apesar de alguns “desvios” que o regionalismo apresenta no panorama da produção nacional, 

há virtudes incontestáveis a pontuar. Grosso modo e de forma resumida, a crítica aponta, 

como uma falha, o desvirtuamento de representação do nacional, que os românticos não 
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atingiram por força da idealização da terra. Com o advento do Realismo, parecia possível que 

se alcançasse uma unidade crítica a respeito da cena nacional, mas não houve por conta do 

localismo que as expressões regionais acabaram por introjetar. Infelizmente, o espírito de 

rivalidade e revanchismo tornou-se um obstáculo à uma literatura genuinamente nacional e 

não localizada. Isso não significa, porém, que não tivemos produções relevantes ou que não 

houve contribuição dessa literatura para nossa história. Coutinho observa que a unidade lusa, 

comum a todas as regiões, não foi atingida e que o regionalismo apresentou-se como um 

“conjunto de retalhos que arma o todo nacional” (COUTINHO, 1970, p. 205).  

Não se questiona a importância desse regionalismo inicial, matéria fértil para o 

surgimento dos afortunados roteiros da ficção regionalista moderna. Ao absorver as 

peculiaridades sócio-histórico-geográficas do país, os escritores do século XIX criam 

condições propícias para que, aos poucos, a noção de uma literatura nacional amadureça e 

seja alcançada.  

Chegando ao romance da década de 30/40, vimos que se abre uma dualidade 

quanto ao enfoque social ou psicológico. Até aqui, a relação homem/ambiente vai tomando 

novas configurações. Alfredo Bosi (1994), apontando para os deslizes desse enfoque, 

apresenta algumas tendências às quais o romance pode ser submetido, construídas sob a 

variável da personagem, mas sem ignorar que a obra também capta o ambiente e propõe uma 

ação. O que mais interessa observar é o ambiente, o espaço ganhando destaque. A proposta do 

crítico subdivide-se em: 

a) romances de tensão mínima: personagem e espaço estão visceralmente ligadas, 

não conseguindo a primeira destacar-se. Preserva-se a cor local, ações são situadas e datadas 

em contexto histórico e espacial. Um dos exemplos são as histórias populistas de Jorge 

Amado. 

b) romances de tensão crítica: “O herói opõe-se e resiste agonicamente às pressões 

da natureza e do meio social” (BOSI, 1994, p. 392). Nesse tipo de romance, personagem, 

meio e realidade socioeconômica são inextrincáveis, revelando uma moral e uma verdade 

histórica de modo aprofundado. A obra de Graciliano Ramos encaixa-se nessa categoria. 

c) romances de tensão interiorizada: o herói não consegue enfrentar o meio e, não 

agindo, evade-se, criando atmosfera. O que prevalece não é o tempo cronológico e sim a 

“duração psíquica do sujeito”. Aqui se encaixa Lúcio Cardoso, entre outros. 

d) romances de tensão transfigurada: o herói rompe seu conflito existencial 

reconstruindo uma outra realidade. Essa “transmutação metafísica da realidade” é alcançada 

modificando-se a matéria da criação literária, renovando-se o ato de escrever da ficção. É 
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abstrair mais os níveis literários (monólogo, diálogo, narração) e os níveis linguísticos 

(sintagma, monema, fonema). Nesses romances, o ambiente, junto com as personagens e a 

ação diluem-se e a linguagem torna-se carregada de potencialidade. Guimarães Rosa e Clarice 

Lispector ilustram essa tendência.  

Certamente o aspecto mais intrigante de Crônica da casa assassinada ainda é, 

considerando os inúmeros estudos feitos a esse romance, o foco narrativo. Suscitou muitas 

polêmicas em sua época e ainda hoje é estudado, tanto que não pudemos escapar a essas 

considerações, fundamentais para nosso trabalho. Contudo, não se pode beber da fonte desse 

romance sem ser impactado pelo desempenho que o espaço ganha como componente 

narrativo. Neste romance, o espaço torna-se fundamental no desenvolvimento não só da ação, 

mas dos aspectos psicológicos das personagens. 

Anda longe a prática de limitar a descrição, seja ela também do espaço, a uma 

simples função decorativa, como na tradição clássica, na qual a descrição funcionava como 

intervalo na narração. Um dos gêneros que melhor abarcou o procedimento descritivo foi o 

romance, associando-o à narrativa. Atada à narrativa, a descrição, “escrava sempre necessária, 

mas sempre submissa, jamais emancipada”, no dizer de Genette (1972, p. 263), evolui no 

sentido de tornar-se mais profícua ao significado do texto. O seu uso apenas como ornamento 

do texto passa a ter função explicativa e simbólica. Assim, esse procedimento ganha em 

“importância dramática” (GENETTE, 1972, p. 265). 

Logo, é difícil pensar o espaço literário apenas como mero efeito descritivo, sem 

valor expressivo para a escrita. Sendo um dos fatores estruturais da ficção, é preciso 

desvendar seus significados, sua relação com os demais elementos que compõem a narrativa. 

Por isso, o leitor deve superar desafios que esse elemento interpõe ao entendimento do texto, 

tarefa nem sempre fácil devido à multiplicidade de versões que apresenta. Por esse caráter, 

compreendemos a comparação que Osman Lins faz do espaço e tempo como “monstros 

fabulosos” (LINS, 1976, p. 63) os quais o leitor deve enfrentar. 

Acolheremos algumas considerações teóricas, citadas na introdução, que 

alicerçam nossa análise procurando, no decurso de seu desenvolvimento, estabelecer, 

também, distinções entre os termos que gravitam em torno de espaço, o que é fundamental 

para a análise de nosso corpus. O vocábulo, de significação ampla, relaciona-se a várias áreas 

do conhecimento: está presente na Física, na Geografia, na Filosofia, na Teoria das Artes, 

entre outras, que o tomam como meio ou fim para seus estudos dando-lhe significados 

próprios, seja esse físico, social ou fenomenológico. No âmbito dos estudos literários, 

sobretudo na narrativa, o sentido atribuído a espaço, a priori, relaciona-se ao físico, concreto, 
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é por onde as personagens trilham. Contudo, aplicado à ficcionalidade, toma feições 

subjetivas, fruto do imaginário. 

Antonio Candido estuda, em L’assomoir, de E. Zola, a relação entre as 

personagens de um bairro operário e diversos espaços de Paris, sobretudo o cortiço localizado 

em La Goutte d’Or, evidenciando o contraste social que marca a Cidade Luz. Analisando o 

capítulo III do romance, no qual é relatado o casamento de Gervaise, uma lavadeira, com 

Copeau, folheiro, e a “invasão” de lugares pouco ou nunca frequentados por eles e seus 

convidados ao saírem por Paris, em comemoração ao evento, Candido estabelece a diferença 

entre espaço e ambiente, ponto de nosso interesse. As personagens vão se integrando aos 

espaços por onde passam, causando efeitos, como o riso, o deboche, o desprezo, os quais 

revelam uma série de restrições impostas cultural e socialmente ao pobre (CANDIDO, 2006, 

p. 29-32) e que formarão sua relação com aquele meio. O que se percebe da integração entre 

personagens e meio podemos chamar ambiente.  

Michel Foucault, no ensaio intitulado “Outros espaços” (2008), traz importantes 

considerações em relação ao tema. Para o filósofo, o espaço é um elemento heterogêneo que 

estabelece um conjunto de relações entre os vários espaços existentes, alcançando 

significações variáveis. Foucault divide o espaço em dois polos: o espaço da utopia e o das 

heterotopias. O primeiro corresponde aos lugares/espaços irreais, aqueles que representam “a 

própria sociedade aperfeiçoada, ou [...] o inverso da sociedade, mas de qualquer forma, essas 

utopias são espaços que fundamentalmente são essencialmente irreais” (p. 415). O segundo 

faz referência aos lugares que consideramos “intermediários”, o lugar do “estar-não-estar” e 

que, embora efetivos, reais, localizáveis, são espaços de contraposicionamento a outros 

espaços da sociedade. 

As heterotopias mostram-se bastante variadas e Foucault aponta, em princípio, 

para duas formas bastante relevantes: as “heterotopias de crise”, que estão relacionadas a 

lugares proibidos, os quais o indivíduo busca quando entra em crise com as regras 

estabelecidas pela sociedade em que vive e as “heterotopias de desvio”, constituídas por 

lugares de isolamento, de segregação, em que são colocados aqueles cujo comportamento 

desvia da norma exigida.  Vale ressaltar que, ao se estudar as heterotopias, deve-se buscar o 

sentido cultural que os espaços têm em determinadas culturas e determinado tempo.  

Os estudos de Osman Lins sobre a espacialidade trazem uma contribuição mais 

detalhada e concreta para o assunto. De início, é-nos apresentada a diversidade do uso do 

espaço na narrativa a partir do exemplo de diversas obras literárias, demonstrando a amplitude 

com que esse elemento pode ser manejado na ficção. O espaço pode ser o elemento central da 
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narrativa, funcionando como alegoria, pode representar disputas e a luta pela sobrevivência, 

ser labiríntico, físico, fantástico ou mítico, dentre tantos outros que apenas “constituem uma 

ilustração das suas possibilidades” (LINS, 1976, p. 67). Pretende Lins com esses exemplos 

mostrar que ante as vastas possibilidades de uso do espaço romanesco pouco esforço analítico 

tem sido feito em relação a esse aspecto.  

A partir desse ponto, o teórico procura estabelecer parâmetros para estudar o 

espaço, apontando o que se pode considerar ao empreendermos uma investigação sobre o 

assunto. Primeiramente, ele alerta que ao estudar essa instância, ela quase nunca se reduz ao 

denotado, que o sentido pode transcender ao que está descrito num determinado ambiente. O 

termo ambiente passa a ser usado pois o crítico avalia a inteiração da personagem com o 

espaço, embora ele não faça essa distinção em seus textos. Assim, o denotado está para o 

ambiente social, “a natureza modificada pelo homem: casa, castelo, tenda etc” (LINS, 1976, 

p. 74) em conjunto com fatores outros como sociais, econômicos e históricos, que juntos 

funcionam como índices da expressão ideológica, cultural de um grupo; já o conotado 

“transcende o que registra o texto” (LINS, 1976, p. 72), significando mais do que está em sua 

superfície, e que pode ser entrevisto no que ele chama de “ambientação”. 

Conforme expõe Lins (1976, p. 77), para avaliarmos o espaço levamos em conta 

nosso conhecimento empírico, que facilmente nos ajuda a distinguir elementos que 

constituem a espacialidade, seja ela ampla ou restrita: casas, ruas, cidades, países, etc. Por 

outro lado, ambientação exige, segundo Lins, o reconhecimento dos recursos expressivos do 

autor, o domínio da arte narrativa, ou seja, entender todos os elementos que constroem o 

espaço, caracterizando-o, dando-lhe identidade, sentido. Esses elementos podem ser, além de 

objetos e pessoas, “a temperatura, o silêncio reinante ou os ruídos [...] a intensidade do vento, 

o odor de resina ou de fumaça, o zumbir dos insetos etc” (LINS, 1976, p. 78).  

De acordo com o teórico, a ambientação apresenta de três modos: a franca, a 

reflexa e a dissimulada ou oblíqua. Por ambientação franca, temos aquela “que se distingue 

pela introdução pura e simples do narrador” (LINS, 1976, p. 79, grifo nosso) que, ao 

trabalhar o ambiente, mantém um hiato evidente entre descrever e narrar. Na ambientação 

reflexa, a personagem é mantida em foco, o ambiente é percebido através dela, evitando, 

dessa maneira, a temática vazia, ou seja, ainda que não haja ação por parte da personagem, 

que seja ela passiva, a narração que ela faz é carregada de significados simbólicos, de 

temática plena. Lins coloca essa ambientação como típica da narrativa de terceira pessoa, mas 

reconhece que, mais raramente, pode um personagem-narrador transferir a percepção do 

ambiente a outrem. Antônio Dimas faz interessante observação em relação ao assunto, 
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apontando que nessa ambientação não ocorre a intrusão do narrador que, na maior parte das 

vezes, “acompanha a perspectiva do personagem, numa espécie de visão com-partilhada” 

(1987, p. 22, grifo nosso), aludindo, certamente, a Pouillon.  

Essas duas modalidades de ambientação apresentam unidades temáticas 

facilmente identificáveis (a cidade, a casa, os jardins, os campos), “formando verdadeiros 

blocos e ocupando, por vezes, vários parágrafos” (LINS, 1976, p. 83). Note-se, porém, que a 

focalização difere, incidindo a primeira no narrador, e a segunda na personagem.  

A ambientação dissimulada, distinguindo-se das duas primeiras, pede a 

personagem ativa, devendo haver um entrosamento ente o espaço e a ação. Como é um 

processo mais complexo, nem sempre é identificável e, como aponta Dimas, exige maior 

atenção do leitor, pois é “uma fusão de componentes de natureza variada [que pode carregar] 

uma carga de significados muitas vezes insuspeitos” (DIMAS, 1987, p. 27). Para ilustrar esse 

amálgama dos seres e das coisas na narrativa, o professor cita o romance de Lúcio Cardoso, 

Crônica da casa assassinada, realçando que o antagonismo entre a Casa e o Pavilhão abre 

inúmeras perspectivas interpretativas, mas não chega a desenvolvê-las. Eis um ponto sobre o 

qual nos debruçaremos. 

Por fim, Lins esclarece que a utilização da ambientação numa obra não se dá de 

maneira ordenada, em caráter separado, pois a tendência do romance é mesclar vários 

processos, como ocorre em fragmentos de Madame Bovary e São Bernardo, escolhidos pelo 

teórico para demonstrar o quanto um processo pode auxiliar o outro na tessitura do texto. 

Ainda nos apropriando da proposta teórico-metodológica de Osman Lins, 

apresentamos a significação dada a atmosfera34 como elemento de espacialização e que 

coaduna com nossa investigação. Não apenas o espaço, mas o imbricamento deste com outros 

elementos que constituem a narrativa cooperam para a criação de uma atmosfera própria de 

Crônica da casa assassinada. O que pretendemos demonstrar é que a espacialidade 

trabalhada em tal obra corrobora em grande parte para esse evento. 

O próprio Lins aponta para o significado de atmosfera como “o ar que 

respiramos”, mas ressalta que, nos estudos de ficção, o termo costuma corresponder a 

“manifestação do espaço, ou, no mínimo, [...] sua decorrência” (LINS, 1976, p. 75). 

Constatou o crítico que, em algumas obras literárias como Triste fim de Policarpo Quaresma, 

                                                           
34 Sonia Brayner avalia que o termo atmosfera tem um sentido muito próprio em literatura, resumindo-o em “um 

determinado clima emocional que reveste um texto literário. Este clima pode ser traduzido por um ou mais 

adjetivos e pode ser o mesmo em toda uma obra, ou transformar-se de acordo com os propósitos que o autor 

tem em mente” (BRAYNER, 1979, 355, grifos nossos). A definição de Brayner corrobora com a que 

utilizamos nesta tese. 
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de Lima Barreto, “Penélope”, de Dalton Trevisan, “Amor”, de Clarice Lispector, Fronteira, 

de Cornélio Pena, em meio ao espaço social ou físico, as personagens apresentam estados de 

espírito nos quais mergulham. São esses estados que dão corpo à atmosfera. Na definição de 

Lins (1976, p. 76), 

 

atmosfera, designação ligada à ideia de espaço, sendo invariavelmente de 

caráter abstrato — de angústia, de alegria, de exaltação, de violência etc —, 

consiste em algo que envolve ou penetra de maneira sutil as personagens, 

mas não decorre necessariamente do espaço, embora surja com frequência 

como emanação deste elemento, havendo mesmo casos em que o espaço 

justifica-se exatamente pela atmosfera que provoca. 

 

O crítico faz questão de observar que o espaço não é o único elemento que 

coopera para se estabelecer uma atmosfera na narrativa, embora muitas vezes contribua para 

isso. É o que ocorre com Padre Justino, ao visitar a Casa dos Meneses e sentir que aquele 

ambiente propagava um Mal insidioso a contaminar os moradores e as paredes daquele lugar. 

Outras passagens também demonstram o estreito vínculo que há entre o ambiente e as 

personagens, causando nelas algum tipo de emoção ou reação, enfim, afetando-as. Crônica da 

casa assassinada mostra-se um campo extraordinário para empreender pesquisa sobre o 

espaço em suas variadas nuanças. 

Ainda há outros pontos fundamentais para a complementaridade da análise 

espacial como o cenário e os objetos que o compõem. Massaud Moisés, como cita Osman 

Lins (1976, p. 72), diz que o cenário pouco atua para os conflitos na narrativa, por ser 

elemento estático, opaco, o que Lins refuta ao desenvolver, ao longo de seu trabalho, a 

importância desse elemento — em sua definição “campo onde atuam as personagens” (LINS, 

1976, p. 79) —, demonstrando-o muito mais ativo e importante do que um acessório para 

destacar o herói. Acentuando seu ponto de vista, usa a seu favor opinião como a de Leon 

Surmelian35, para quem cenário pode alcançar uma importância maior que outros 

componentes da narrativa. Lins, com tais argumentações, procura mostrar que a introdução do 

cenário deve-se dar sem interrupção brusca, de forma a não comprometer o fluxo dos eventos, 

e, para isso, propõe analisar a ambientação, apoiada nos princípios básicos aqui já discutidos. 

Como não é nossa intenção fechar um círculo em torno dos aspectos teóricos dos 

quais temos tratado, falemos dos objetos postos no cenário e a relevância que podem tomar 

para a ambientação. Jean Baudrillard, em O sistema dos objetos (1997), embora faça uma 

discussão mais acurada sobre o valor simbólico que os objetos adquirem na sociedade 

                                                           
35 Cf. SUMERLIAN, Leon. Techniques of Fiction Writing: Measure and Madness. Garden City, N.Y. Anchor 

Books, Doubleday&Co., Ind., 1969, p. 37. 
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fortemente tecnológica, não deixa de expor uma visão a respeito dos sentidos conotativos que 

tomam os mais diversos elementos, quando esses escapam de suas significações usuais para 

significações segundas conforme o sistema cultural que os engloba. Ao entrar pelos limites da 

Chácara dos Meneses, tão arraigados a valores tradicionais, tanto os espaços exteriores, como 

principalmente os interiores, os objetos ali dispostos estão carregados de valores que, não 

poucas vezes, transcendem o seu sentido primeiro. Na apreciação de Lins sobre os objetos, 

esses são “proliferadores de espaço” (LINS, 1976, p. 73), podendo carregar mais significação 

que o próprio ambiente. 

Outro teórico que não poderíamos nos abster de citar é Gaston Bachelard. A 

proposta desse estudioso está apoiada na perspectiva fenomenológica das imagens, refletindo 

o espaço como “vivido”, ou seja, este deve ser sentido e percebido, e não apenas captado 

como objeto. Bachelard (2008) avalia a imagem poética dos espaços, que vai ao âmago do 

ser, vai aos sonhos e espaços imensuráveis da mente e da percepção humana. Desta maneira, 

temos a oportunidade de aprofundar a análise de espaço para além da perspectiva exterior, 

aprofundando na intimidade. 

A relação das personagens com o espaço passa, invariavelmente, pela análise dos 

aspectos geográficos, sociais e culturais, por isso apoiaremo-nos nos estudos de Maria 

Armínia do Nascimento Arruda, em Mitologia da mineiridade: o imaginário mineiro na vida 

política e cultural do Brasil (1990). A geografia, a cultura e as relações sociais são aspectos 

primordiais na construção da história e tradição do povo mineiro e constroem a identidade de 

nossas personagens. Essa leitura permite observarmos o espaço como fértil, que não se presta 

apenas a uma descrição pura e simples do meio, ao contrário, projeta significado às 

personagens. 

 

 

3.1 O ESPAÇO DA NOBREZA DECADENTE  

 

No contato do leitor com Crônica da casa assassinada, antes de conhecer as 

primeiras linhas sobre a ruína — moral e financeira — que abate uma tradicional família do 

sul de Minas Gerais, encontra-se um elemento incomum a complementar o romance: a planta 

baixa da chácara onde se passa toda a trama do romance, a agregar, de imediato, informações 

que ao longo da leitura serão constatadas. 
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Figura 1: Planta da Chácara dos Meneses Fonte: CARDOSO (1996, p. 4) 

 

Chama a atenção a imensidão que constitui o local: a entrada é formada por uma 

larga alameda, amplamente arborizada que, mais à frente bifurca-se, oferecendo ao transeunte 

dois caminhos. Ainda do lado direito da alameda, de modo mais retraído, um caminho menor 

levará a uma pequena construção afastada da Casa Principal, o Pavilhão, cercado de uma 

clareira e de canteiros de flores, destacando-se as violetas. Voltando à frente, seguindo a 

bifurcação para a direita, tem-se os fundos da casa e, à esquerda, a frente, constituída por 

escadarias e uma ampla varanda, sem contar os vários cômodos, que seguem a mesma 

extensão. 
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Para além da área ocupada pela chácara, vê-se pastos, serras, dentre essa, a Serra 

do Baú e incrustada nela, a antiga Fazenda Santa Eulália, como conta Timóteo a Betty. Toda 

essa visão panorâmica, de cima, leva o leitor ao primeiro contato com aspecto geográfico e 

social dos domínios da família Meneses. Dona de boa porção de terra, morando em uma 

opulenta residência, essa tradicional família é oriunda de ancestrais importantes, que 

dominavam a economia local, com comércio em cidades como Leopoldina e Ubá. Embora 

decadentes, os Meneses continuam impregnados do orgulho e grandeza das oligarquias rurais. 

A Chácara está localizada nas proximidades de Vila Velha, imaginária cidadezinha da Zona 

da Mata mineira, e circunvizinhada pelas cidades de Mercês, Ubá e Rio Espera.  

Com a franca decadência da mineração, no século XIX, as fazendas tornam-se o 

centro da economia da província de Minas Gerais, formando, muitas delas, um microcosmo a 

englobar atividades financeiras, culturais e sociais. No auge da mineração, no século XVIII, a 

riqueza das minas permitiu um intenso vigor cultural urbano. Com o deslocamento das 

atividades econômicas para as fazendas, essas respondiam por toda as atividades gestadas. A 

natureza específica das fazendas “definia-se por seu caráter isolado, autossuficiente e 

diversificado” (ARRUDA, 1990, p. 136), justificando, de certa forma, a natureza isolada, 

taciturna do mineiro. Tudo ocorre na fazenda, longe dos centros urbanos, o que Arruda 

acredita também ter colaborado para o ritmo modorrento característico da temporalidade, pois 

“nada de realmente novo parece acontecer, tudo se reduz à longa duração do quotidiano, 

aprisionado e contido no predomínio das relações sociais imediatas” (ARRUDA, 1990, p. 

136). A vinda da família real para o Brasil traz uma importante modificação no panorama 

econômico da província, que passa, também, a mercado abastecedor da Corte (TEIXEIRA, 

2005, p. 3), consolidando a riqueza de seus proprietários, subsidiados por um sistema 

escravista. Com amplas atividades na agricultura, na pecuária e no laticínio, fornecem, de seu 

excedente, alimentos ao Rio de Janeiro. Findando o século XIX, com a abolição da 

escravatura e o fim do Império, novos horizontes surgem, modificando, de maneira 

progressiva, a realidade das oligarquias latifundiárias36. A Chácara dos Meneses é palco onde 

esse drama é encenado. 

A maior parte dos acontecimentos centra-se no mesmo lugar, a Chácara, 

porquanto a história dos Meneses é o tema da narrativa. Outros espaços são focados em curtos 

                                                           
36 Nas fazendas de Minas Gerais, a produção de bens de consumo tornou-se tão diversificada que “as Gerais 

alcançavam relativo grau de autossuficiência em termos de suas necessidades de subsistência a partir da 

segunda metade do século XVIII” (ARRUDA, 1990, p. 140), tornando a economia fechada, pois o que 

produziam era para próprio consumo e o que sobrava era vendido para mercado local e regional. Dados 

demonstram que Minas tinha o menor índice de exportação per capita do país. De certa maneira, esse 

centramento e autonomia refletem em entrave para a sua industrialização. 
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eventos, como quando as personagens visitam a comunidade de Vila Velha, no entorno, ou 

quando alçam grande distância, indo complementar os fatos na cidade do Rio de Janeiro. A 

exiguidade do espaço a que são submetidas várias personagens torna o clima propício para a 

tensão e os conflitos que se instauram entre elas, tal como observa Muir: “apenas numa arena 

completamente confinada podem surgir, desenvolver-se e inevitavelmente terminar os 

conflitos que [o romance] retrata” (MUIR, [s.d.], p. 32). Veremos que esses outros espaços 

funcionam, na elaboração da narrativa, como adjuvantes para formar um conjunto harmônico, 

completando a imagem evocada, no caso, de decadência, de isolamento. 

A Casa Principal configura-se como espaço onde transitam e interagem todos as 

personagens, sejam elas seus moradores ou os poucos cidadãos da cidade de Vila Velha que 

têm acesso à família. Esse número exíguo de pessoas reforça dois aspectos característicos da 

prestigiada família: orgulho e isolamento. O fato é que os Meneses exerciam fascínio sobre os 

arredores, mas o povo não possuía o privilégio do convívio ou da aproximação. Participam, 

esporadicamente, da vida da Chácara o médico, o farmacêutico e o padre. Os dois primeiros 

por exercerem profissões ligadas diretamente à saúde e bem-estar do indivíduo, não podendo 

seus moradores abdicar de seus serviços; o último, por convenção social, pelo peso e 

importância da religião católica no cenário brasileiro, dada toda a formação histórica do país. 

Observa-se nessa relação entre Padre Justino e a família apenas um costume adquirido e 

respeito pela figura religiosa, não há a prática dos dogmas católicos, não há crença 

incondicional em Deus, tampouco frequentam atividades religiosas, ainda que por aparência. 

À exceção de Ana, nenhum de seus moradores vai à igreja, o que não significa que a 

personagem viva plenamente a sua fé, vimos os conflitos religiosos que a envolvem. Apesar 

desse afastamento da religião, nota-se que alguns dos valores católicos fazem-se presentes na 

família, basta observarmos a conversa de Valdo com Padre Justino sobre a existência do 

Inferno.  

O entorno das terras dos Meneses é referido em esparsos acontecimentos na 

pequena cidade de Vila Velha, descrita em poucos traços pelas personagens, confirmando o 

sentido da vida representada do interior mineiro, local de desolação e isolamento37. O 

                                                           
37 Lúcio Cardoso empreendeu uma série de viagens pelo interior mineiro em busca de paisagens para compor 

suas obras. Em registros feitos no seu diário constam cidades como Ubá, Viçosa e Coimbra. Descreve a 

tristeza e a forte melancolia que pairam nesses locais: “aqui há tristeza, e funda, e desgraçada, olhando essa 

noite que se abate sobre o interior do Brasil [...] essa noite das cidades do interior, das cidades de Minas, e 

muda e cega. Sua crueldade vem do sentimento terrível do seu poder: são léguas e léguas de brejos, carrascais, 

lama, poeira e desolação [...] Nessas cidades perdidas de Minas tudo se apaga em nós, rende-se ao poder da 

relva e do frio, reduz o tamanho da gente, ao de um objeto engolido às pressas, seu deglutio, como faz a 

jiboia” (CARDOSO, 2012, p. 503-504). Lúcio nutre-se da terra natal para dar vida aos seus escritos. Essas 

paisagens projetam-se em Crônica da casa assassinada, O viajante, sem dizer outros textos que ainda 
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farmacêutico fala de seu pequeno negócio como único, localizado à praça da Matriz, 

sugerindo uma paisagem que paira no imaginário coletivo de como são as cidades do interior. 

Investigando a influência dos espaços na construção da mineiridade, Arruda (1990, p. 118) 

revela que o território mineiro dividiu-se sob influência de dois focos: o horizontino e o 

carioca. Certas cidades mantiveram a permanência das tradições locais, contrastando com 

aquelas cuja modernização, por conta do aparecimento do progresso, aproximou-as do estilo 

de vida do Rio de Janeiro. Assim surgiu a Minas conservadora e a moderna. A peculiaridade 

dessa fragmentação é que entre essas zonas o contraste é realmente flagrante, sem transição. 

Essa Minas antiga, da infância e do imaginário de Lúcio, é que assinala, de modo profundo, 

sua criação. 

Vila Velha, erigida da criação do autor, sofre do mesmo isolamento e silêncio que 

outras cidades como Ubá ou Viçosa. Dados os hábitos que cultivam, é de se esperar que haja 

certa resistência a novos elementos. Nina é o elemento estrangeiro, que veio para abalar as 

estruturas físicas e psíquicas dos moradores da Chácara. Aspectos geográficos, sociais e 

ideológicos a põem em oposição aos Meneses. 

Oriunda do Rio de Janeiro, mulher moderna, com gosto para o requinte e agitação, 

gostava de frequentar bares e restaurantes, lugares da moda e de estar na moda. Abandona o 

Rio para morar na Chácara, com o marido. O primeiro choque dá-se na viagem de trem até 

Vila Velha, e Nina queixa-se das pessoas “tristes e avarentas”, como ela as considerou e da 

paisagem, em “grandes descampados ressecados pelo estio” (CARDOSO, 1996, p. 65). Na 

primeira refeição em família, Demétrio critica seu excesso de bagagens e suas vestimentas 

“— Desculpe, Nina, mas é que todos aqueles chapéus e vestidos são inúteis na roça. Você 

sabe que estamos na roça, não sabe?” (CARDOSO, 1996, p. 68), irritando-a mais ainda ao 

dizer que as mulheres daquele local vestiam-se como Ana, a qual trajava um vestido escuro, 

fechado e completamente antiquado. Não houve entre Demétrio, de natureza profundamente 

mineira e Nina, na sua espontaneidade carioca, entendimento. Pertenciam a mundos 

diferentes, seus caracteres são reflexos de sua origem.  

Lins (1976, p. 98) demonstra que antes mesmo que vejamos uma personagem em 

ação o espaço pode caracterizá-la. Esse espaço caracterizador é, em geral, restrito. Pode ser 

um quarto, uma casa onde a escolha dos objetos, o modo de dispô-los e conservá-los, dizem 

muito do modo de ser da personagem. Na sala, cômodo em destaque na Casa Principal, os 

móveis são dispostos de maneira a exibir algumas das riquezas que sobraram da família. 

                                                                                                                                                                                     
permanecem inéditos, como “O que vai descendo o rio”, cujos manuscritos encontram-se no ALC, na 

Fundação Casa de Rui Barbosa.  
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Ornada de espelhos, com móveis sóbrios e nobres, como o vinhático ou o jacarandá, a prataria 

disposta aos olhos de quem adentrasse o ambiente, as opalinas, os marfins e os cristais a 

brilharem, sob uma camada de poeira e desleixo, qualificam a posição social e a condição 

econômica da família, distante dos tempos abastados. Essas impressões chegam pelos olhos 

dos que estão de fora, como o médico e o farmacêutico, e também por moradores como André 

e Betty.  

A caracterização social de Nina surge a partir de elementos externos, que vão 

pondo em contraste espaço e a personagem. Valdo a conheceu quando estava em busca do 

endereço de um amigo e, por acaso, foi parar em um prédio antigo, num bairro modesto, 

exalando “um cheiro morno de comida e de pobreza mal disfarçada” (CARDOSO, 1996, p. 

105). O apartamento era um local acanhado, moradia sem conforto na opinião de Nina 

(CARDOSO, 1996, p. 229), a ponto de ela considerar que vivia no mais completo abandono, 

quando deixou Valdo e retornou ao Rio de Janeiro: “estava impregnada pela Chácara e pelo 

seu luxo até a medula dos ossos”.  

Ao se casar, Nina imagina que o marido irá lhe oferecer segurança e conforto. Ao 

invés de realizar seus sonhos, encontra uma família dividida e quebrada financeiramente, 

como esclarece Demétrio: “representamos [...] uma família arruinada do sul de Minas, que 

não tem mais gado em seus pastos, que vive de alugar esses pastos quando eles não estão 

secos, e não produz nada, absolutamente nada, para substituir rendas que se esgotaram há 

muito” (CARDOSO, 1996, p. 66). Tanto o aspecto social como os anseios das personagens 

entram em embate. A família não representa a unidade e aconchego que ansiara ao unir-se a 

Valdo, porém, a dissidência maior entre eles está no estilo de vida, certamente fator 

preponderante para que ela afaste-se deles por anos a fio.  

O que mais angustia Nina é o sistema de vida que levam, o “sistema de vida de 

Demétrio” (CARDOSO, 1996, p. 131), tão diferente da agitação e euforia do Rio de Janeiro. 

Nina teme não suportar esse fardo: “Mas não me sinto bem desde que cheguei. Talvez seja o 

ambiente desta casa. Tenho medo de não suportá-lo” (CARDOSO, 1996, p. 131). Betty, ao 

ouvir esse desabafo de Nina, compreende que a Chácara torna-se um exílio para a patroa. Essa 

percepção de Betty soa como um prenúncio do futuro de Nina, que confidencia a Timóteo o 

temor de morrer naquele lugar. 

Outra característica do espaço, tratada por Lins (1976, p. 100), é esse elemento 

levar a personagens a transformar em atos a pressão sobre ela exercida. Isto fica muito claro 

com relação a Nina. A quietude e a monotonia da Chácara adoeciam-na. Ela esperava 

participar de bailes, teatros ou reuniões na cidade, onde desfilaria com seus lindos trajes. Mas 
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Betty a desilude, dizendo que não existem esses encontros sociais em Vila Velha. A vida sem 

atrativos, estagnada da Chácara, e o ócio levam Nina a perambular pelos jardins e perguntar 

ao jardineiro o nome das plantas. Aqui, o ambiente exerce uma função proléptica na narrativa, 

confirmando mais tarde o envolvimento de Nina e Alberto.  

Moça, impulsiva e entediada, era natural que se enamorasse do jardineiro, rapaz 

belo “como esses deuses que a lenda subitamente inventa da espuma e do vento” 

(CARDOSO, 1996, p. 128). Diferente de Ana, que fora enclausurada na Chácara e moldada 

para ser uma Meneses, Nina jamais se submeteria a esse destino e lutaria contra ele, como 

reconhece sua rival, após muitos embates entre elas: “uma mulher com tão desesperadas 

forças concentradas no espírito, que poderia fazer senão lançar-se contra o ambiente em torno, 

antes que esse ambiente a despedaçasse?” (CARDOSO, 1996, p. 329). A saída de Nina e 

Valdo da Casa Principal para alojarem-se no Pavilhão certamente contribuiu para aumentar os 

encontros e intensificar a relação dos amantes. A pressão que a Casa Principal, mediante seu 

sistema de vida — entenda-se aqui o excessivo controle de Demétrio — exerceu sobre Nina 

tanto propiciou a aproximação dos amantes, quanto o adultério— uma saída daquela vida 

insuportável. Também observamos que esse deslocamento das personagens, de um espaço 

para outro, favorece a progressão temática, criando um polo de tensão e oposição muito forte 

na narrativa. 

A arquitetura da Chácara, assim como o que a rodeia ainda impressionam, embora 

decadentes. A construção da casa é, na opinião de Nina, “pretensiosa”, de manutenção cara, o 

que significa esforço por parte da família arruinada financeiramente para mantê-la. O excesso 

de economia, a sovinice, a indolência as quais encontraremos nas personagens, 

principalmente em Demétrio, administrador geral, vem da incapacidade de lidar com as 

finanças38 e, principalmente, porque se desfazer desse patrimônio significa a perda do 

prestígio ante a comunidade local. 

Sob esse panorama é que compreenderemos a construção do mundo imaginário da 

Chácara dos Meneses. O conjunto arquitetônico o qual exploraremos carrega em si uma carga 

simbólica de representação de poder e respeito, por isso é tão importante à família a imagem 

                                                           
38 Maria A. do Nascimento Arruda, em “As fontes do mito” (ARRUDA, 1990, p. 31-64), explica como vai se 

formando o mito da mineiridade e o impacto que as questões políticas, regionais e sociais tiveram sobre a 

constituição identitária desse povo. As descrições de viajantes estrangeiros, com seu olhar de fora, traz uma 

avaliação mais reta do processo. Uma das observações que a autora faz é a relação do homem com o trabalho. 

O surgimento de ouro na província e o enriquecimento rápido e fácil de alguns fez com que se criasse uma 

lassidão quanto ao trabalhar para se prover ou mesmo manter o patrimônio adquirido. Difundia-se a ideia de 

riqueza fácil. Essa avaliação é reiterada por alguns testemunhos desses estrangeiros, que viam, no século XIX, 

a má administração das terras e creditavam isso a um costume herdado por gerações de mineiros cujos 

antepassados conquistaram riquezas com a exploração do ouro.  
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que possuem e que vão procurar manter, até sua completa destruição. Elucida bem essa 

questão a fala de Demétrio, quando é confrontado física e verbalmente por Valdo a respeito 

do revólver: “— Mas era a casa, era a casa que eu defendia!” (CARDOSO, 1996, p. 525). Há 

uma estreita relação entre as personagens e o espaço, uma interdependência em que ambos se 

constroem e se revelam. 

A família Meneses é um típico exemplo de transformação socioeconômica pela 

qual o país passa dos fins do século XIX para o XX. Caio Prado Júnior, em Formação do 

Brasil Contemporâneo: Colônia (1994, p. 10-11), mostra que a transição da província para a 

vida contemporânea ocorre de maneira gradual e ainda permanece em ativa transição, o que 

nos leva a compreender certas resistências quanto a algumas mudanças na vida sociocultural 

em muitas localidades do país. Que dizer de Minas Gerais, fechada em si mesma, como atesta 

Albergaria: “A presença das montanhas dilaceradas, cor de sangue pela presença do minério 

de ferro, marca de modo profundo a paisagem de Minas” (ALBERGARIA, 1996, p. 684) e, 

acrescentamos, o modo de ser de seus filhos. Assim, compreenderemos como o espaço 

geográfico e social estreita-se com a personalidade e os valores dessa importante família. 

Marca de distinção dos Meneses é a altivez, oriunda dos tempos idos, presente na 

destemida Maria Sinhá, assim descrita por Betty e Timóteo, como na prestigiada e enérgica 

dona Malvina, último membro dos tempos viçosos daquele lugar, conforme depoimentos de 

Padre Justino e Valdo. Essa nobreza, seguida de orgulho, desperta admiração e despeito. O 

farmacêutico vê prepotência em Demétrio e dignidade em Valdo, com seus modos 

aristocráticos e ar romântico e ambos como retraídos, “quase sempre de preto, distantes e 

numa atitude desdenhosa” (CARDOSO, 1996, p. 45). Nas narrativas do médico, vê-se, antes, 

admiração, que é compartilhada pela população local na qual a família exerce, também, 

profundo fascínio e desperta paixões. São alvos de exaltações, mexericos e fofocas. Essa 

multiplicidade de versões de certos fatos, assim como a criação de outros pelos moradores 

locais contribuem para estabelecer uma ambiguidade em relação ao realmente acontecido, 

reforçando a complexidade de cada um dos membros dos Meneses.  

A riqueza e a opulência que os antepassados possuíam aparecem em destaque na 

personagem Timóteo. Ao assumir sua homossexualidade perante a família, fica recluso no 

quarto. Naquele ambiente exclusivamente seu, Timóteo reina absoluto nos trajes luxuosos 

herdados da mãe, assim como “as mais belas joias do mundo: ametistas, diamantes e topázios 

[...] que fariam a fortuna da família toda, mas que jamais abandonarão [o] quarto [de 

Timóteo]” (CARDOSO, 1996, p. 57). Ana, em sua primeira carta a Padre Justino, descreve o 
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cunhado como um perdulário e boêmio, cuja herança era desperdiçada com amigos, um 

despreocupado que zombava da moderação dos irmãos.  

A atitude de Timóteo causa um grande conflito entre ele e Demétrio e, por conta 

de ameaças deste, aquele resolve enclausurar-se. Ana vai desfiando esses acontecimentos e 

avaliando-os, demonstrando como a herança tem forte peso sobre certas famílias. Realmente 

observamos como Timóteo, sendo um rebelde, não leva à frente sua decisão de enfrentar os 

irmãos e sofre por isso:  

 

Ah, Betty, não veja em mim, nas minhas roupas, senão uma alegoria: quero 

erguer para os outros uma imagem da coragem que não tive. Passeio-me tal 

como quero, ataviado e livre, mas ai de mim, é dentro de uma jaula que o 

faço. É esta a única liberdade que possuímos integral: a de sermos monstros 

para nós mesmos (CARDOSO, 1996, p. 56-57). 

 

A perda da herança parece pesar fortemente sobre a decisão de Timóteo. Entanto, 

usando as palavras dele, “as vozes do sangue” (CARDOSO, 1996, p. 54) podem ser o motivo, 

uma vez que não poderia deixar de ser um Meneses, pois isso significaria “anular a origem e 

apagar a fonte primeira de identidade — algo inconcebível nesse universo” (BARROS, 2002, 

p. 29). Em diálogo com Betty, Timóteo não nega ser um Meneses, tanto que sente o espírito 

de sua ilustre ancestral, Maria Sinhá, introjetado em si. A Chácara é o símbolo material de 

toda essa identidade, como identificamos nas palavras de Ana: “Essas pedras argamassam 

toda estrutura interior da família, são eles Meneses de cimento e cal, como outros se 

vangloriam da nobreza que lhes corre nas veias”. Se em muitas famílias a nobreza está no 

sangue, nos Meneses está além, está visceralmente atada aos domínios da família, como se 

esses elementos fossem um corpo vivo.  

Podemos ver que a história dos atuais Meneses inicia-se num momento de crise 

financeira, seus membros estão arruinados, mas ainda conservam, pelo passado grandioso, a 

vaidade de suas origens. Entrevemos, juntos às frestas, rasgos, pedaços, desbotado das cores, 

mato solto, todos índices da decadência e do desleixo, a beleza e o esplendor que outrora a 

família possuiu.  

A Casa Principal, construção ampla e central do terreno, possui a estrutura padrão 

das grandes propriedades rurais do século XIX39. Na entrada a escadaria que leva à varanda e 

depois à sala, ambiente principal das fazendas. Observa-se também um local particular para se 

                                                           
39 Vladimir Benincasa elabora minucioso estudo sobre a arquitetura das fazendas de São Paulo durante o ciclo 

cafeeiro, entre 1800 até a década de 1940. A proximidade geográfica do estado com Minas Gerais mostra 

influências mineiras em algumas construções. Muitas fazendas de café do Vale do Paraíba pertenciam a 

proprietários vindos de Minas Gerais ou tiveram por construtores pessoas oriundas das Gerais. A descrição do 

casarão dos Meneses é bem próxima às estruturas dessas ricas casas dos grandes latifundiários paulistas.  
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discutir os negócios da família e onde também é debatido o destino de Nina. Entrando por um 

largo corredor, encontram-se os imensos quartos dos moradores, seguindo um rigoroso padrão 

de hierarquia familiar: o primeiro pertence a Demétrio, chefe da família, e fica separado dos 

demais por outros cômodos; depois há o quarto de Valdo, ao centro, e que Demétrio chama de 

“um quarto de fundo de corredor” (CARDOSO, 1996, p. 67), sem pintura.  

O discurso de Demétrio tanto coloca Valdo no plano de subordinação a sua 

autoridade, quanto reafirma a condição financeira arruinada da família. Por último, aos fundos 

da casa, próximo à cozinha, local dos empregados, está o quarto de Timóteo, relegado ao 

esquecimento. Do outro lado desse mesmo corredor ficam os quartos de Betty e de André. 

Fica estabelecida, sutilmente, a linha divisória entre os Meneses e os não-Meneses. Não sendo 

André pertencente à linhagem, essa extingue-se definitivamente. Outros cômodos, como a 

imensa cozinha, o pátio e os tanques, contribuem para a imensidão e isolamento, bem como 

observa o médico em uma de suas visitas: “uma casa grande, com aposentos largos, capaz de 

isolar perfeitamente cada habitante dentro dos muros de um quarto” (CARDOSO, 1996, p. 

76). A descrição da residência dos Meneses corresponde bem ao que Baudrillard avalia ao 

falar da ocupação do espaço numa perspectiva histórico-social: “Cada cômodo possui um 

emprego estrito que corresponde às diversas funções da célula familiar” (BAUDRILLARD, 

1997, p. 21-22). 

Construída em um terreno de desnível bem ao gosto mineiro, os cômodos iniciais 

são mais elevados, chegando os últimos ao plano do terreno, reforçando claramente, na 

ocupação de seus membros, essa hierarquização, percebida pelos próprios moradores, como 

narra Betty: “construída sobre um declive, a Chácara, muito alta do lado da varanda, ia 

baixando até o quarto do Sr. Timóteo, o último da escala, e que fazia parede-meia com a 

cozinha” (CARDOSO, 1996, p. 160). Esta última é marco da distinção social, local destinado 

aos empregados, que raramente adentram à sala, apenas em casos excepcionais como no dia 

em que arrumavam a casa para a chegada da desconhecida esposa de Valdo ou, mais raro 

ainda, no dia em que Demétrio se põe ao piano e o lugar enche-se de música e alegria, 

quebrando a usual severidade do ambiente: “Já os empregados, cheios de enlevo, 

amontoavam-se na porta da sala, sorrindo para aquele espetáculo inteiramente inédito” 

(CARDOSO, 1996, p. 431).  

Esse limite entre patrões e empregados acentua o aspecto aristocrático e orgulhoso 

da família. Vejamos o embaraço de Valdo, quando teve de procurar Betty na cozinha para 

falar sobre André, e a preocupação dela quando ele decide que devem conversar num canto 

afastado naquele cômodo: “Imaginei os comentários que semelhante gesto provocaria” 
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(CARDOSO, 1996, p. 273). Dos empregados, apenas a velha Anastácia tem alguma 

proeminência na narrativa dos moradores da Chácara. Ela é a presença viva do passado 

perdido e irreversível e símbolo de um presente decadente. Anastácia, que ainda menina, viu 

Maria Sinhá, naquela época já doente, que ajudou a cuidar dos filhos de dona Malvina. Já em 

idade avançada, chamada de caduca por Betty, trabalhando incessantemente, junto às 

empregadas da cozinha, é um fio tênue, desgastado, estropiado, que liga o passado ao presente 

e cujo fim pode ser entrevisto brevemente. A iminência da morte dessa personagem 

representa, na fatura da narrativa, o fim de uma era que começou quando ela ainda era jovem 

e presenciou o vigor da família, terminando no momento em que a decadência não é 

propriamente a sua, mas de toda a ascendência dos Meneses. 

 

 

3.2 ESPAÇOS INTERMEDIÁRIOS 

 

Com vistas a perceber quem são os Meneses, avaliamos a geografia espacial e 

social das personagens, numa investigação microcósmica da decadência do ambiente 

provinciano mineiro. Esses espaços refletem o comportamento das personagens, uma vez que 

elas correspondem ao ambiente que pertencem. Porém, existe uma relação muito mais 

complexa entre espaço e personagens, cuja imbricação é desvendada ao se fazer uma leitura 

de seus aspectos simbólicos. 

Ambos — espaços externos e internos — contribuem para a inserção de novos 

conflitos, assim como adquirem valor simbólico na narrativa. Recuperando Candido (1996), 

notamos que os espaços podem exprimir as opções que regem os atos das personagens, 

vinculando-os, no plano natural e no plano simbólico, ao “alto” ou ao “baixo”.  

Também os espaços explorados pelas personagens de Crônica da casa 

assassinada irão, progressivamente, assumir valores diferenciados conforme o olhar e os 

movimentos delas. A noção de ambientação faz-se importante para essa leitura. Como temos 

todas as narrativas com foco em primeira pessoa, propomos uma esquematização para a 

ambientação, a partir dos estudos de Lins. 

Na ambientação franca, cabe à personagem-narradora descrever os espaços numa 

percepção que chamaremos “neutra”, sem reagir a eles. Por outro lado, a ambientação reflexa 

busca dinamicidade entre descrever e narrar, portanto a personagem-narradora reage ao 

ambiente, dando-lhe um sentido. Na ambientação dissimulada, ela age sobre o espaço, 
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mesclando-se a ele, absorvendo-o e refluindo-o. As longas digressões e reminiscências levam 

as personagens a integrarem-se, fluírem-se com o espaço.  

Acreditamos que a ambientação reflexa e a dissimulada aparecem na narrativa de 

modo mais frequente, tendo em vista que há uma dinamicidade entre o espaço e as 

personagens. Poucas vezes, descreve-se a ação e o ambiente separados, como ocorre na 

ambientação franca. As personagens reagem ao ambiente ou esse é catalizador de suas 

reações, proporcionando entre ambos maior envolvimento e condensamento. Mesmo nas 

ambientações francas, veremos que o espaço é fundamental para o entendimento dos conflitos 

espirituais nos quais as personagens se afogam. Esses diferentes “posicionamentos” da 

perspectiva evitam que se molde um quadro único, um único centro de visão e compreensão 

da narrativa.  

Antes que exploremos os polos formadores da arquitetura espacial da narrativa — 

Casa Principal (alto) e Pavilhão (baixo) — consideramos que certos espaços funcionam como 

“intermediários” para que tal oposição seja estabelecida. Eles são como rotas de fuga do 

ambiente opressor/vigilante da casa até o esconderijo dos amantes, motivo de maior 

relevância na narrativa. São, antes, o local da experimentação, das revelações, até que se 

busque a concretização dos atos na região mais recôndita da Chácara. 

Na lateral da Casa Principal, em frente à alameda central, estão os jardins e o 

tanque, esse último, na verdade, é um ornamento, possivelmente um chafariz. Seguindo o 

expediente das construções mais modernas, dado que a Chácara substituiu a antiga moradia, 

na fazenda Eulália, esses espaços exteriores representavam maior sofisticação e comodidade 

aos seus moradores (BENINCASA, 2007, p. 242), assim como era, ao mesmo tempo, espaço 

público e privado.  

Timóteo conta a Nina que os jardins da Chácara tinham sido de esplendorosa 

beleza. Na arquitetura das propriedades rurais do século XIX, os jardins tinham por objetivo 

oferecer espaços fechados destinados à família e aos amigos mais íntimos, configurando como 

“ambientes idealizados, quase cenários idílicos” (BENINCASA, 2007, p. 243), permitindo a 

privacidade num ambiente aberto. Sabemos, por Ana, que em outros tempos, o caçula dos 

Meneses, com seus amigos, frequentava muito esse local. Mas será com Nina e André que 

esse espaço toma corpo na trama.  

A primeira vez em que André vê Nina, ela está na varanda da casa, deitada à rede, 

já noite. Em redor, tudo diferente do habitual: luzes acesas na varanda, algo que ocorria 

apenas em ocasiões especiais, a porta da sala aberta, dando-nos entender que a inserção dessa 

personagem na diegese configura, nos termos de Tomachevski (1978), num motivo dinâmico, 
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que acarreta em mudanças aos hábitos familiares. A carência do jovem pela figura materna 

era imensa, a existência da mãe fora escondida por anos e anos e o pouco que ele sabia dela ia 

sendo descoberto aos poucos. Era natural que ele ansiasse e idealizasse os primeiros contatos. 

O segundo encontro ocorre na sala, quase de modo acidental. Os diálogos referentes a esses 

dois encontros são permeados por uma tensão, não há, como observa André, a naturalidade 

que ele imaginava numa conversa entre mãe e filho. A sensação do rapaz é de angústia, ele é 

tomado por sentimentos que não sabe explicar. 

 

[...] no meu íntimo não havia nada mais certo; nem eu sabia o que desejava, 

nem o que pretendia dos outros — com o rosto escondido entre os braços, 

sentia que alguma coisa se despedia de mim, rolava como um rio oculto e 

sem barreiras, tornando-me um ser diferente, marcados por contradições que 

ainda não sabia avaliar quais fossem (CARDOSO, 1996, p. 261). 

 

Tanto o espaço físico, a saber, a sala, quanto o horário proporcionam um clima de 

aproximação o qual André, ainda preso ao ideal de mãe, não percebe, mas o jovem sente, no 

íntimo, que há algo pouco comum. Os olhares, o tom de voz, os toques de Nina o deixam 

confuso, pois projetara, na carência da mãe, a tradicional imagem, reforçada secularmente 

pela sociedade patriarcal, da mulher dócil, amorosa e completamente voltada para os cuidados 

com sua prole. Enfim, esperava divisar nela o instinto do amor materno40.  

Nina encerra o momento prometendo visitá-lo no quarto. Nesse ínterim, 

acontecem outros eventos em família que permitem ao jovem observá-la. O fascínio do rapaz 

cresce a cada gesto, sorriso e pose de Nina, carregando seu íntimo de sentimentos 

conflituosos: devia senti-la como a mãe com a qual sempre sonhara, mas ela despertava-o 

para outros sentidos: 

 

[...] por mais que eu repetisse “é minha mãe, não devo fazer isto”, e 

imaginasse que era assim que todas elas procediam com os filhos, não podia 

fugir à embriaguez do seu perfume, nem à força de sua presença feminina. 

Era eu, eram os meus dezesseis anos em fúria que acordavam àqueles 

simples gestos de mulher. Tudo o que eu podia supor como atributo de uma 

fêmea, sua irradiação morna, seu contato macio e atraente, seu cheiro de 

carne e de segredos conjugados, ali se encontravam junto a mim 

(CARDOSO, 1996, p. 222-223). 

 

                                                           
40 Na obra Um amor conquistado: o mito do amor materno, a socióloga Elizabeth Badinter (1985) põe em 

discussão a criação de um ideário em que o amor materno é visto como algo inerente à mulher e a fuga a esse 

protótipo a torna estigmatizada. A autora não nega à mulher o sentimento materno, apenas traz à pauta que o 

instinto materno é uma construção social e ideológica, herança da sociedade patriarcal, na qual o homem 

detinha autoridade sobre mulher e filhos, relegando a ela a obrigação de cuidar das crianças. Os reflexos dessa 

construção ainda podem ser sentidos na sociedade contemporânea. 
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Por fim, Nina cumpre a promessa e vai ao quarto de André no avançado da noite, 

quando ele nem mais esperava vê-la. Sentados na cama, ela queixa-se de ser maltratada e faz 

André jurar que nunca se oporá a ela, em nenhuma ocasião, apoiando-lhe a cabeça nos seios. 

Essa proximidade física aumenta a angústia e o desejo físico do rapaz, que não reprimindo 

seus sentidos, imprime um beijo ardente no colo de Nina. Não há protestos da parte dela, 

dando ensejo a um relacionamento que o jovem define como “um caminho que não era mais o 

da inocência” (CARDOSO, 1996, p. 225). Por ora, temos as personagens encontrando-se, 

ainda que algumas vezes a sós, na Casa Principal. Para o relacionamento de ambos chegarem 

a essa temperatura, há de se considerar dois encontros casuais, possivelmente anteriores ao do 

quarto. Eles são descritos no “Diário de André (VII)” e estão inseridos nas tumultuosas 

lembranças que assaltam o jovem após a ida de Nina ao Rio para consultar um médico. 

André relata que o encontro seria casual, não fosse a estranheza do lugar. Eles 

estão longe da Casa e próximos do Pavilhão, num descampado, com um capim alto fazendo as 

vezes de um muro natural. Sentam-se num tronco, ela à sombra e ele ao sol. Com o pretexto 

de que ele precisava da luz solar, ela o ajuda a abrir a camisa e passa a avaliá-lo, mas evita 

tocá-lo. Seu olhar é intenso e meticuloso, o que leva o rapaz a sentir-se um mapa. É pelos 

olhos de Nina que André percebe seu corpo, seus músculos, seus pelos, descortinando uma 

realidade a qual não percebera: a infância, o menino ficara para trás. Nina o inicia na vida 

adulta. 

Completamente perturbado, o jovem, com o corpo trêmulo, deixa-se levar pelas 

palavras de ordem que Nina expressa, enquanto ela percorre-lhe o corpo com uma vara. Suas 

impressões sensoriais intensificam-se e ele sente cada elemento da paisagem a contribuir com 

esse frêmito: o sol quente a acariciar-lhe a pele, o mato ao redor sobressai, a lagartixa que se 

move na pedra, o silêncio embaraçoso entre os dois. André absorve o espaço ao redor, 

sentindo-o plenamente, como ocorre na ambientação reflexa, intensificando o clima de 

sensualidade, ressaltado por observações de Nina, como “Há neste corpo uma energia contida 

que muito me agrada” (CARDOSO, 1996, p. 399) e pela vergastada que ela aplica nas coxas 

do rapaz, testando sua rijeza. A imagem materna vai esmaecendo-se, dando lugar à mulher 

sedutora. O espaço da natureza dá vazão aos instintos. 

Outro momento perfila pela mente de André. Algumas noites após o evento na 

clareira, encontram-se no centro do jardim da Casa, onde há o chafariz. Debruçado à varanda, 

o rapaz percebe um vulto perto da fonte e, como não havia nenhum morador por perto, dirige-

se ao local. Iluminado por um pálido luar, possivelmente retido pela vegetação, o lugar tem 

uma nostálgica beleza, ainda refletindo tempos de esplendor idos: “Era uma fonte comum, 
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circular, com bordas cravadas de conchinhas; o repuxo, dividido numa série de jatos, 

perpetuamente avariado, tinha ao centro uma cegonha triste a que já faltava uma das pernas” 

(CARDOSO, 1996, p. 401). Nina brincava com a água do tanque, ondeando-a suavemente, e 

comenta que está fria. A troca de olhares, os gestos dizem mais que as palavras. Se essas são 

frívolas, o brilho no olhar dela preenche os silêncios. Então, para que ele sinta a temperatura 

da água, leva a mãos aos lábios de André. Depois pergunta ao rapaz se ele já beijara uma 

mulher. Ante a negativa, com a mão, ela simula um beijo, premindo os dedos sobre os lábios 

dele, entreabrindo-os.  

Esses dois momentos marcam definitivamente os rumos da relação entre eles. A 

trajetória de mãe/filho para amantes ainda não foi estabelecida, mas podemos acompanhar 

como os ambientes proporcionam, gradualmente, a mudança no status do relacionamento do 

casal. Do mais amplo ao mais restrito, ou seja, da varanda, local público, ao quarto de André, 

local da intimidade, gradualmente, as emoções se transformam, e neste local, o beijo de André 

entre os seios de Nina sela novos horizontes. O gesto mais ousado, sendo prenúncio da 

relação proibida, acontece na alcova. 

São nesses encontros que a inocência e a pureza do jovem ficam para trás. 

Entretanto, o incesto não se concretiza nesse espaço, uma vez que a Casa é o reduto da 

tradição e dos bons costumes. Os atos de transgressão vão acontecer no exterior da residência, 

longe dos olhos e dos ouvidos dos outros membros. Somente Ana, obcecada por todos os 

movimentos de Nina, descobrirá o segredo. 

Outro espaço intermediário que conduz ao altar da transgressão — o Pavilhão — 

é o imenso jardim ao redor deste. Local ermo, pouco transitado, era cercado por densa 

vegetação, várias aleias, por canteiros de variadas flores, papoulas ao sol, violetas. Ficando ao 

lado direito da construção, achava-se a clareira das Estações, circundada por quatro estátuas 

representando os períodos do ano. É para lá que Nina leva André após trocarem seu primeiro 

beijo, ocorrido em outra parte do jardim. O deslocamento das personagens de um ambiente 

para o outro está impregnado de elementos simbólicos que definem a escolha das 

personagens: 

 

Atingimos assim o fim daquela aleia e penetramos numa outra, mais escura 

ainda. Tratava-se de uma das partes menos frequentadas do jardim, e que 

desembocava lateralmente sobre o Pavilhão, espraiando-se numa clareira que 

antigamente fora limitada pelas estátuas das quatro estações, e de que hoje só 

restava intata a do Verão (CARDOSO, 1996, p. 308). 
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O beijo configura-se como o primeiro passo para a concretização do incesto. É o 

princípio da queda moral dos amantes, explícito na descrição do ambiente: as aleias 

configuram-se como corredores longos que teriam de atravessar, como um labirinto, um 

percurso complexo e indefinido, tomado este pela escuridão crescente, um mergulho nas 

trevas, uma vez que o incesto é considerado tabu, “transgressão máxima tanto no plano 

cultural como no patológico” (BESANÇON, 1996, p. 690). O jardim é o caminho para a 

descida moral das personagens, que saem da Casa Principal, essa o local da ordem, o “alto”, 

para chegarem ao Pavilhão, onde realmente concretiza-se o relacionamento sexual entre mãe e 

filho, o local da desordem, o “baixo”.  

A ambientação reflexa revela como a perspectiva emocional incide sobre o 

ambiente, como cada personagem sente o espaço da clareira, trazendo à tona insegurança e 

sofrimento para André, que sente haver entre ele e Nina um abismo, preenchido por uma 

figura fantasmagórica pertencente ao passado dela. 

 

Foi nesta clareira, exatamente, que ela parou e, sem abandonar-me a mão, 

olhou em torno como se procurasse alguém. Era tão forte a impressão dessa 

outra presença, que cheguei a estremecer — e nas suas pupilas vagas, onde 

ainda ardia um brilho intenso, passou qualquer coisa como um reflexo desse 

tempo perdido e tão insistente, que através dele quase chegou a se constituir 

uma figura de homem, e por meio dessa figura, um nome, que eu sentia que 

jamais devia ser pronunciado. [...] Não sei quanto tempo ela ficou parada ali, 

olhando a paisagem que a luz da lua banhava. A estátua do Verão sobressaia 

serena de um maciço escuro, um tufo de samambaia brotando do seu interior 

como de dentro de um vaso. Ela puxou-me de novo, encostou-se ao pé da 

estátua, e dir-se-ia que escutava coisas que ali tinham sido ditas no passado, 

pois seus olhos brilhavam àquele esforço visionário, e de toda ela, como uma 

vaga azul, desprendia-se uma intensa impressão de felicidade (CARDOSO, 

1996, p. 308). 

 

A clareira é descrita por André, mas é vista por Nina. Sob a perspectiva dela, o 

jovem vai avaliando o ambiente e como este atinge profundamente as emoções de sua 

parceira. É clara a transferência da percepção do ambiente não por quem está narrando, mas 

pela personagem que acompanha esse narrador. Se a personagem, nesse tipo de ambientação, 

costuma “assumir uma atitude passiva e a sua reação, quando registrada, é sempre interior” 

(LINS, 1976, p. 83), a vimos em Nina, extasiada com o ambiente em volta. Seu acompanhante 

é capaz de perceber, nitidamente, a felicidade estampada em seu rosto. Os elementos que 

compõem essa paisagem, como a luz banhando o bosque e a estátua onde se recostam os 

amantes, desencadeiam, vivamente, lembranças de um tempo o qual se torna quase 

materializável. Tal impressão é tão forte, que André, também, procura por essa presença, 
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assim como é envolvido por um sentimento de abandono, como se não estivesse na presença 

de Nina.  

Por inúmeras vezes, quando estiver com Nina, André será tomado novamente pela 

insegurança, por sentir que há entre eles um “fantasma”, um passado não superado por ela. Os 

amantes nunca falarão desse fato, porém, é certo que todos os segredos que envolveram a 

existência da mãe e seu afastamento da família funcionem como indícios de que algo 

inadmissível tenha ocorrido naquela Chácara. Essa percepção se agudiza quando André 

começa a frequentar o Pavilhão.  

No pé da estátua do Verão, Nina mergulha no passado, pedindo que o jovem 

chame-a bem baixinho, num sussurro. No entanto, ele recusa veementemente, pedindo a ela 

que vivam o presente. Será com essa súplica que ela acorda de seu enlevo e o arrasta para o 

Pavilhão. A paisagem, nesse fragmento do romance, tem função de passadiço, tanto como 

caminho que leva de um ponto a outro, como de transitório, uma vez que, adentrando no 

Pavilhão, a relação dos amantes será concretizada. Podemos entender os jardins como 

antessala das transgressões.  

Este ambiente é recorrente na narrativa, também sendo descrito por Ana, nos 

primeiros tempos de Nina na Chácara. Ela descreve o local como envolto por uma vegetação 

cerrada. Desgastadas pela ação do tempo e pela falta de cuidados, apenas duas estátuas eram 

identificadas: a do Verão, ainda inteira, e a da Primavera, com a metade inferior, que servia de 

vaso para uma imensa samambaia. Esses adornos focados por Ana funcionavam como 

esconderijo para vigiar o que acontecia entre Nina e Alberto. Tal cena será repetida dezesseis 

anos depois, tendo André assumido o lugar de Alberto.  

Há, entretanto, uma mudança quanto à função desse ambiente para Ana: ali 

também é o chão onde ela descobre a mocidade de Alberto e, mais tarde, entrega-se a ele, 

conforme relata ao Padre Justino: 

 

[...] — Mal posso dizer como começou aquele delírio. Sei apenas que, uma 

tarde, escondida do lado de fora deste Pavilhão, vi quando Nina se despediu 

de Alberto — e então, como se uma força superior a mim mesma me 

empurrasse, assim que ela desapareceu, atravessei-me em seu caminho: 

“Alberto!” [...] “Que me quer, que me quer você?” — exclamara ele, assim 

que deparou com Ana. [...] Ela não disse uma palavra, apenas aproximou-se, 

tocou-o com uma das mãos — primeiro um toque leve no braço, e foi 

subindo até o cotovelo, depois alisou-lhe o peito e, de repente, como quem 

cede a uma vertigem, abraçou-se a ele, estreitou-o gemendo e chorando. [...] 

em vão procurou ele desprender-se daquele abraço: a força de Ana, menos 

do que um ímpeto de vida, era um intenso espasmo de morte. Sucedeu então 

o que era impossível deixar de suceder: atuou a noite, atuaram as rosas de 

que o jardim se achava cheio, atuou sobretudo a mocidade de Alberto. [...] e 
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Ana entregou-se ali mesmo, sobre a relva, como se fosse a primeira vez que 

um homem a possuísse (CARDOSO, 1996, p. 570). 

 

Ana relata que estava na clareira, de onde sempre espionava os amantes, e, por 

impulso, põe-se em frente de Alberto. O que antes era repudiado torna-se admitido por 

influência do ambiente. A confusão em que se encontrava o jovem e a paixão de Ana somam-

se aos elementos espaciais como a penumbra da noite e o perfume e beleza das rosas. 

Elementos sensoriais como a visão e o olfato interferem no modo das personagens sentirem o 

ambiente, propiciando a entrega dos amantes. Mais uma vez, os jardins também se 

caracterizam como local das transgressões. O delito de Ana fica na antessala do inferno, por 

ser proibida, já que se configura como relação adúltera, enquanto que Nina tem uma relação 

interdita com o próprio filho no porão do Pavilhão, sendo uma grave transgressão, própria das 

esferas do baixo, do inferno41. 

Tanto na descrição feita por André quanto por Ana, um elemento recorrente 

aparece. A princípio, podemos achar que se trata de uma ambientação franca, em que há uma 

lacuna entre descrição e narração, não deixando explícita a função do objeto, dando-o como 

temática vazia. Referimo-nos à estátua do Verão. A clareira é limitada pelas estátuas das 

estações, estando intacta apenas a do Verão e, parcialmente, a da Primavera. As outras duas 

estão destruídas. 

Sob o pé da estátua do Verão, Nina inicia os seus amores com Alberto e, depois, 

com André, renovando-se a si mesma, sendo aqui utilizado o simbolismo em sua forma mais 

recorrente, já que esta estação indica renovação. O Verão é a estação da vida, mas é também 

no Verão que Nina morre. Curioso observar que a morte da personagem não ocorre no 

Inverno, que tradicionalmente está ligado à ideia de morte. No romance, o Verão baliza 

alguns acontecimentos importantes da narrativa, logo há um sentido para tal escolha. 

Levemos em conta que a função simbólica que um objeto adquire está relacionada ao local 

que ocupa, impregnando-se de um sentido específico por conta deste ambiente. Este objeto, a 

estátua do Verão, simboliza o marco temporal e espacial da renovação, mas também da 

ousadia de Nina, em atravessar a fronteira entre o Bem e o Mal. Esse monumento, intacto está 

ali nos primeiros anos de Nina na Chácara, quando ela “alegando o verão, mudara-se para o 

Pavilhão42”. Nessa estação ela deslocou-se da Casa Principal para o local onde iria enredar-se 

na perdição. Na clareira, sob esta estátua, iniciam-se seus amores proibidos, dando ao local 

                                                           
41 Neste ponto da narrativa, o leitor ainda não tem conhecimento de que Ana assumirá a maternidade de André. 
42 Pós-escrito numa carta de Padre Justino — p. 572. 
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projeção simbólica de “jardim das delícias” para a narrativa. E será nessa época do ano, 

muitos anos depois, que, como punição para seus erros, ela, junto aos Meneses, sucumbe. 

 

 

3.3 DO PERMITIDO AO PROIBIDO  

 

A Casa Principal será lugar das relações permitidas. Enquanto ali posicionadas, as 

personagens desempenham seu tradicional papel dentro da família, como o esperado. Os 

poucos encontros, se tomam um viés inesperado, são logo rompidos para serem retomados em 

lugar e tempo propício. Quando André envia um bilhete para Nina marcando encontro no 

jardim, ela o adverte do perigo de estarem juntos fora da residência principal: “Lá dentro, 

nada há contra você. Além do mais, essas coisas não se explicam senão... entre namorados” 

(CARDOSO, 1996, p. 298). Nenhuma das infrações cometidas pelas personagens devem 

acontecer nesse ambiente, que não será maculado até que entre em agonia. O suicídio, o 

incesto, o adultério, as relações pecaminosas são da esfera do “baixo” e serão concretizadas 

no Pavilhão.  

Integrando valores de respeitabilidade, tradição e orgulho, forma-se o corpo moral 

da Casa dos Meneses. Na percepção de Demétrio, a Chácara era o bastião da dignidade e dos 

costumes mineiros, portanto inviolável: “Podem falar de mim, [...] mas não ataquem esta casa. 

Vem ela do Império, e representa várias gerações de Meneses que aqui vieram com altaneria e 

dignidade” (CARDOSO, 1996, p. 65).  

Para seus herdeiros, à exceção de Timóteo, as regras que constituem tal corpo não 

podem ser quebradas sob nenhuma hipótese e, quando a morte de Nina rompe com essa 

prescrição, presenciamos o estupor e o sofrimento dos Meneses e a certeza de seu fim. É o 

que observa Valdo no dia do velório de Nina: 

 

Avançando ao meu encontro, a Chácara desnudava sua nova fisionomia: as 

janelas abertas como que vigiavam em plena escuridão, se bem que aquelas 

pupilas acesas não se movessem, e como que fixassem uma outra paisagem, 

acima e superposta àquela que constituía os velhos pastos em torno do lar 

onde eu nascera. Meu coração batia num ritmo mais forte — em que época, 

em que ocasião do passado teriam permitido uma tal invasão daquela casa, 

uma tão absoluta quebra de suas severas leis, uma entrega tão total à 

curiosidade dos vizinhos, que sempre haviam esbarrado contra seus muros 

inacessíveis? [...] não conservava mais a mínima dúvida de que essa invasão 

significava o fim — o fim completo dos Meneses (CARDOSO, 1996, p. 

514). 
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A casa é personificada, é imagem viva e pulsante para os Meneses e não apenas 

uma estrutura física. A identidade e os valores estão aglutinados aos tijolos, aos móveis e 

objetos, formando um corpo uno: físico e moral. A morte de um leva à morte de outro. 

Quando o elemento estrangeiro instala-se na casa, desvirtuando todos os valores, desperta as 

paixões vis, latentes em seus moradores: inveja, ódio, ciúmes, e inflama uma estrutura já 

fragilizada, levando-a ao aniquilamento.  

Nina tornou-se o elemento antagônico nessa relação, mas “poderia representar um 

sangue novo que daria vitalidade à casa já em início de agonia. Mas não, sua presença desde o 

início foi temida e malvista por todos os habitantes da Chácara” (BARROS, 2002, p. 64). Por 

essa oposição, sofre as retaliações do ambiente, cedendo às suas pressões, conforme 

avaliamos anteriormente, e é ferida por ele. Ambas entram em decomposição. Forma-se uma 

relação visível entre a deterioração moral e física da Casa e a doença de Nina. Por isso a 

relação metafórica entre o corpo físico da moribunda e o a estrutura física e moral da casa dos 

Meneses. Na visão de Carelli, ultrapassa-se a metáfora, chegando-se ao símbolo: “Lúcio 

soube criar uma correspondência simbólica entre a degradação do corpo canceroso de Nina e 

a decadência da casa grande, para significar os diversos níveis da desagregação espiritual da 

‘Casa assassinada’ pelo pecado supremo, a mentira” (CARELLI, 1996, p. 726). 

A Casa, organismo vivo, como um monstro, era capaz de devorar seus moradores, 

como ocorreu com Ana. No fragmento que segue, observamos como a ambientação oblíqua 

reflete a consonância entre o ambiente e a personagem, o espaço é erigido da vivência de Ana 

sob aquele teto: 

 

[...] o sangue dos Meneses criara uma alma para estas paredes — e sempre 

andei entre estas paredes com certo receio, amedrontada e mesquinha, 

imaginando que desmesurados ouvidos escutassem e julgassem meus atos. 

[...] A casa dos Meneses esvaiu-me como uma planta de pedra e cal que 

necessitasse do meu sangue para viver (CARDOSO, 1996, p. 120). 

 

Ainda que não seja uma legítima Meneses e não carregue esse sangue em suas 

veias, Ana foi aglutinada àquele ambiente de tal forma que seus modos e gestos comedidos, 

seu silêncio, correspondem exatamente aos padrões da família. Timóteo e Nina fazem essa 

afirmação em tom acusativo, revelando a Ana a sua incapacidade de se rebelar contra esse 

fato.  

Também Betty foi absorvida pelo ambiente sem emoção e vida: “Lembrei-me de 

mim mesma, assim que chegara, sufocada pelo excesso de folhagem que havia em torno — e 

os dias que passei, procurando adaptar-me àquele sistema de vida, tão diferente do meu” 
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(CARDOSO, 1996, p. 163). Entanto, Betty não estava ali para ser uma Meneses, carregando 

uma carga mais suave do peso imposto por aquelas paredes.  

Nina, de temperamento forte e espírito livre, não aceita submeter-se ao 

imobilismo, à estabilidade pesada e triste do ambiente, desencadeando um conflito que 

penetra todos os moradores. Albergaria (1996, p. 685) compreende que esse conflito, a 

hesitação entre o “querer” e o “dever”, ou seja, o desejo de romper com as barreiras 

comportamentais rigorosas e castradoras impostas a todas as personagens43 ou manter o grupo 

coeso, respeitando as regras estabelecidas, cria uma “bipartição ontológica”, gera as tragédias 

que pesam sobre as personagens por terem elas consciência do erro e da culpa. 

A relação de André com a Chácara é ambígua, pois, para ele, o lugar é ao mesmo 

tempo refúgio e inferno. O valor que atribui ao local não advém do amor ou do sentimento de 

pertença, mas por imaginar nos menores espaços daquela chácara a existência de sua mãe: 

“fora, ao luar, a areia reluzia. Meu único consolo era pensar que ela também podia ter 

caminhado ali um dia” (CARDOSO, 1996, p. 247), “tudo o que eu tocava, os lugares por 

onde transitava, o jardim e a varanda, falavam a seu respeito” (CARDOSO, 1996, p. 243). 

Toda a percepção que o jovem tem do ambiente que o cerca está intrinsecamente ligado à 

existência de Nina. No dia que Nina retornaria aos domínios dos Meneses, apesar da 

ansiedade, André ausentou-se da Chácara, a pedido de Valdo. Durante o trajeto da caçada a 

qual se dispôs fazer, via a paisagem, tão habitual, de modo completamente diferente. As flores 

de variadas espécies e belezas, pensava André, iria ofertá-las a sua mãe. A beleza e alegria em 

redor estão em total consonância com a euforia e felicidade que preenchiam seu peito: 

 

Felizes, os periquitos e as saracuras podiam voar livremente e atordoar o 

mato com o frêmito de suas asas. Feliz, toda aquela vida que ainda fervia 

noturna no seio do brejo. Contra ela eu não levantaria a minha arma, não 

porque a respeitasse, mas porque tudo o mais me era indiferente ante a 

chegada de minha mãe (CARDOSO, 1996, p. 253). 

 

O instinto de caçador se aquieta, ele ignora a caça, seus pensamentos e interesses 

estão voltados para aquela com quem sonhara a vida inteira. Na ânsia do encontro, que fora 

adiado, André galopa até os fundos da propriedade da família, como se vencer o espaço fosse 

vencer o tempo e realizar o encontro tão esperado: 

 

                                                           
43 Guy Besançon, em “Notas Clínicas e Psicopatológicas”, analisa, pelo viés psicanalítico, as personagens da 

família Meneses, apontando em todas elas algum tipo de perturbação patológica, umas mais visíveis que 

outras. O sofrimento da cada uma delas pode ser relacionado ao recalque de seus sentimentos. 
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[...] eu tocava o cavalo depressa, cada vez mais depressa, vencendo estradas 

e estradas, e planícies brancas de orvalho, e trilhas, e cumes que ao longe 

iam amanhecendo, enquanto em mim tudo amanhecia também, e o dia se 

fazia a cada instante mais preciso, resvalando, espraiando-se no meu íntimo 

— e eu seguia mais veloz ainda, o cavalo molhado de suor, crinas ao vento, 

certo de que não havia grande diferença entre o meu sol e o que iluminava a 

paisagem (CARDOSO, 1996, p. 254). 

 

Há inúmeras passagens, na narrativa, em que veremos os estados da natureza 

estreitamente relacionados aos sentimentos das personagens. Tal percepção não demanda 

muito esforço para estabelecer relações entre os níveis superpostos de sentido e presumir, por 

vezes, a direção que a narrativa toma. Isso acontece, predominantemente, com a personagem 

André. No fragmento acima, a relação metafórica com o tempo meteorológico é claro, 

ressaltando que o jovem nascia, assim como o amanhecer, para uma nova etapa da sua vida. 

Outras vezes, a sensação que o espaço desperta na personagem não está 

diretamente relacionada a seus limites. Bachelard (2008), ao discorrer sobre a antropologia da 

imaginação, mostra que a dialética entre espaço “exterior” e “interior” não é fixa, não há uma 

oposição entre esses termos, “tudo, mesmo a grandeza, é valor humano” (BACHELARD, 

2008, p. 218-219). Portanto, nada de fossilizar o pensamento, uma vez que as noções 

dependem do modo de perceber as coisas. O espaço aberto, por exemplo, pode gerar sensação 

de angústia, aprisionamento. Quando os encontros de Nina e André tornam-se mais esparsos 

por conta do avanço da doença, o rapaz fica inquieto, chegando mesmo a enfurecer-se. Como 

não sabe da doença, sente que Nina o abandona. Para fugir do tormento, cavalga pelos pastos 

a fim de aliviar o pensamento. 

 

Agora ganho estradas ermas que conduzem ao campo, e o único rumor é do 

meu cavalo ferindo a areia grossa do chão. À medida que me afasto de casa, 

e os sinais familiares vão desaparecendo, sinto-me mais só e mais 

desesperado. Não, nada existe nesta paisagem que me atraia, a própria 

amplidão com que me oprime e me furta todo o prazer de viver e de respirar” 

(CARDOSO, 1996, p. 382). 

 

A inquietação de André é representada pela disparidade entre o ambiente e a 

sensação que este causa a ele. A vastidão, nessa passagem é oposta à anterior, é claustrofóbica 

e o oprime, porque o acalanto, agora, vem dos espaços fechados: o porão, os braços de Nina. 

A união dos amantes já está consolidada, portanto esse lugar é onde a personagem sente-se 

bem, em segurança. O porão do Pavilhão, e por extensão os jardins ao redor, configuram-se 

como uma heterotopia de desvios, a qual Foucault defino como “aquela na qual se localiza os 

indivíduos cujo comportamento desvia em relação à média ou à norma exigida” 
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(FOUCAULT, 2009, p. 416). Vivendo uma relação não permitida, os amantes, nesses 

espaços, estão livres das convenções sociais estabelecidas, assim como isolados da vigilância 

e recriminação por parte de outros grupos, que tanto podem ser representados pela família 

Meneses, como pela sociedade em geral, e possuem um posicionamento específico sobre o 

incesto, tema do qual trataremos mais à frente. 

A descrição da paisagem, feita por André no dia da chegada de Nina, já funciona 

como prenúncio ao relacionamento que se estabelecerá entre ambos. Saindo de manhã, o 

jovem observa: “Acima de mim, num céu ainda noturno, Vênus guiava-me com seu azul de 

seda antiga. ‘É a última vez que esta estrela resplandece sobre mim em sua ausência’ — 

pensei” (CARDOSO, 1996, p. 252). Desse momento em diante, Vênus irá resplandecer sobre 

o jovem como a guiá-lo por caminhos desconhecidos. Na Mitologia, Vênus, deusa do amor, 

simboliza o amor físico, o prazer dos sentidos e, mesmo, a perversão sexual. O amor vivido 

entre André e Nina corresponde àquele que arrebata os amantes e leva-os a quebrarem os 

rígidos códigos no plano cultural, pesando, mais tarde uma culpa que leva à punição.  

Longamente atormentado, mas estimulado por Nina, André assume sua culpa: 

“Não fora ela própria quem me ensinara que era preciso submeter-se, e aceitar também o 

pecado, aceitá-lo acima de tudo?” (CARDOSO, 1996, p. 439). Se no início o remorso 

habitava o coração do amante, logo chegaria o momento em que ele estaria liberto dos 

dogmas religiosos e sociais. Contudo, Besançon (1996, p. 690) observa que, no plano do 

romance, “quem viola o tabu não pode escapar da morte”, e essa é a punição de Nina, que 

morre pelo seu pecado. André, consciente de sua transgressão, também é destruído com a 

morte da amante.  

Até que se chegue ao trágico final, vimos que os amantes trilham espaços que os 

conduzem a “uma verdadeira descida aos infernos” (CARELLI, 1988, p. 206), sendo que esse 

tormento não passa despercebido aos seus olhos. No retorno de sua cavalgada aos pastos, toda 

impressão do ambiente é balizada pela emoção que recobre o íntimo de André: “com alívio, 

distingo o teto encardido da Chácara, sobressaindo dentre as velhas árvores da minha infância. 

Pode ser o inferno, que importa, mas aí é que eu vivo, aí é que a existência me interessa” 

(CARDOSO, 1996, p. 382). O paradoxo exposto pelo olhar de André justifica-se porque ele 

sabe-se desgraçado, no sentido mais estrito da palavra (des-: ausência; Graça: benevolência de 

Deus), mas aceitou pagar o preço pelo seu erro.  

Nenhuma das personagens relaciona mais intimamente os espaços da Chácara ao 

Inferno que Padre Justino. Para ele, o lugar sofrera uma profunda transformação com a morte 

da matriarca Malvina. Inicialmente ele trata das mudanças superficiais que os olhos, sem 
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ajuda dos outros sentidos, captam e aborda a destruição física do local, retratada por meio da 

ambientação franca: 

 

A varanda, por exemplo, circundada no alto por uma barra de vidros de cor, 

parecia maior porque dela haviam retirado grande número de móveis que eu 

ali conhecera. As colunas estavam quebradas nas bordas e as árvores de 

jardim, nessa intimidade própria do abandono, agarravam-se à rampa e 

ameaçavam invadir o interior onde nos achávamos. Um galho de jasmineiro, 

florido e audacioso, despencava-se até quase o centro da varanda. Ah, via-se 

bem que a voz de Dona Malvina não mais escoava naquele mundo: a 

desagregação apoderava-se dele e aos poucos ia devorando a graça austera e 

sólida de seu renome (CARDOSO, 1996, p. 325). 

 

Embora se trate de uma ambientação franca, em que há pausa na narrativa para 

inserção da descrição, esta não se transforma em temática vazia, uma vez que o relato da 

personagem atende mais a ideia de mostrar que a destruição física do ambiente está 

estreitamente relacionada à derrocada da família. Os descuidos com a casa e com os jardins 

refletem a indolência dos membros da casa com outros aspectos, a saber, pela conversa de 

Padre Justino com Valdo, a omissão e o desinteresse religioso. O padre, ao responder à 

pergunta de Valdo sobre o que era inferno, sentiu desejoso de dar a seguinte resposta: “é isto, 

esta casa, esta varanda, este sol que uniformiza tudo” (CARDOSO, 1996, p. 325). Padre 

Justino vê o ambiente como o inferno não porque esteja arruinado, mas por saber que aquele 

descuido vai muito além do plano físico, penetrando no plano moral e religioso dos 

moradores.  

A impressão de que havia algo maligno a circundar o ambiente é reforçado pela 

atmosfera que se instala enquanto do diálogo entre as duas personagens. Retomaremos 

atmosfera, aqui, conforme a teorização de Osman Lins, dando continuidade à análise que 

principiamos ao tratar da teoria. Adentrando na varanda, Padre Justino está atravessado por 

recordações de bons tempos vividos naquele local, o que contribui para que criar um efeito de 

nostalgia nele. Ao observar a destruição em redor, assim como ao perceber a angústia da qual 

Valdo era portador e o distanciamento de tudo que podia representar fé, ele é tomado por um 

descrédito de que possa reverter o caminho escolhido por aqueles seres, sentindo um profundo 

mal-estar espiritual, que desencadeia a sensação que eram rodeados por uma presença 

negativa. Para coadunar com aquele pressentimento, o grito áspero de um pássaro fere o 

silêncio que recai entre os diálogos. Essa atmosfera intensifica-se com o riso debochado e o 

“não” que Valdo profere ao responder à pergunta do padre: “O senhor não acredita em Deus, 

não é mesmo?” (CARDOSO, 1996, p. 327). 
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Tão imbuído em conservar os valores cristãos, aquelas atitudes ferem o religioso, 

que assiste, impotente, à derrocada moral da família naquele lugar onde inexiste a presença 

divina. Tal impossibilidade é acentuada quando ele fica frente a Ana, pois ela o recebe com 

distanciamento e confirma a impressão do religioso: “— Se inferno existe, Padre Justino, é 

aqui nesta casa” (CARDOSO, 1996, p. 336). A presença do mal, para Ana, está ligada à 

existência de Nina, contudo, para o padre, o inferno está na imutabilidade dos moradores da 

Chácara: “[O poder do mal] é uma construção assim, firme nos seus alicerces, segura de suas 

tradições, consciente da responsabilidade do seu nome. Não é a tradição que se arraiga nela, 

mas a tradição transformada no único escudo da verdade” (CARDOSO, 1996, p. 336). Fica 

nítida a crítica que o religioso faz à família de sobrelevar a tradição acima de quaisquer outros 

valores. Os Meneses mantêm sua imagem a qualquer preço e, para o religioso, um preço alto, 

pois são capazes de ignorar a fé, os valores cristãos para não ferirem seu prestígio.  

A única representante da família que tivera alguma ligação com a igreja era Ana, 

mas Padre Justino a havia perdido para as paixões que atormentavam os Meneses, logo ele 

desprendia um enorme esforço em atingir a consciência dela com a conversa que mantinham. 

O padre procurava mostrar que Ana havia esquecido do pecado (na definição do padre, a 

inquietação que leva a Deus), e entrado num estado de descrença e letargia. Nas palavras do 

religioso, a estaticidade é verdadeira atitude que leva à perdição: 

 

[...] imaginei o que poderia tornar esta casa tão fria, tão sem alma. E foi aí 

que descobri a terrível imutabilidade de suas paredes, a gelada tranquilidade 

das pessoas que habitam nela. Ah, minha amiga, pode acreditar em mim, 

nada existe de mais diabólico que a certeza (CARDOSO, 1996, p. 337). 

 

Quando Padre Justino diz “casa”, o faz no mesmo sentido empregado por 

Demétrio, transpondo sua estrutura de pedra e englobando toda a história daquela família. Os 

seres que habitam aquele espaço o tornaram seu próprio cárcere ao enrijecer seus códigos e 

repudiar todos os elementos externos que poderiam tirá-los da diabólica letargia à qual 

estavam condenados. Para o padre, a aceitação das regras divinas pode ser a salvação da 

família. Ana era a única que o escutava e ainda podia mudar de procedimento, retornar ao que 

era antes (antes que Nina chegasse à Chácara).  

O religioso ansiava por “atingir o centro recluso daquela alma” (CARDOSO, 

1996, p. 352), mas nota ser impossível mudar a situação, pois Ana estava irremediavelmente 

perdida para os valores do mundo. A conclusão do padre é acompanhada da impressão que ele 

tira do ambiente: “Olhei as colunas, formidáveis, perfeitas dentro da sombra. E pensei que, 

afinal, todas as casas, na sua fixidez, são estacas do mal” (CARDOSO, 1996, p. 353-354). A 
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solidez que a estrutura da casa apresenta coaduna com o espírito impenetrável dos Meneses, 

trazendo um profundo pesar ao padre, que pressente inútil seus esforços como líder religioso. 

A degradação do ambiente mostra essa fina sintonia que há entre o espaço e as 

personagens, como se um emanasse do outro, elegendo o repouso como sua mais forte 

característica. Em carta para Nina, Valdo elabora uma defesa apaixonada à imutabilidade que 

grassa no seio da família: 

 

A casa é a mesma, mas a ação do tempo é bem mais visível: há outras 

janelas que não se abrem mais, a pintura passou do verde ao tom escuro, as 

paredes gretaram-se pelo esforço da chuva e, no jardim, o mato misturou-se 

às flores. Não há como negar, Nina, houve aqui uma transformação desde 

que você partiu [...] e a calma que se apossou da casa, trouxe também esse 

primeiro assomo da morte que tantas vezes reponta no âmago do próprio 

repouso; cessamos bruscamente no tempo, e o nosso lento progresso para a 

extinção é um clima a que você talvez não se adapte mais. Apesar de tudo, 

resta louvar o espírito da família Meneses, esse velho espírito que é nosso 

único ânimo e sustentáculo: este ainda é o mesmo, integral como um 

alicerce de ferro erguido entre a alvenaria que cede. Você nos encontrará 

imutáveis em nossos postos, e a Chácara instalada, a esse respeito, na sua 

latitude habitual. [...] Resta-nos, como essas ervas desesperadas que se 

agarram às paredes em ruínas, a nostalgia do que poderia ter sido, e que foi 

destruído, por fraqueza nossa ou por negligência (CARDOSO, 1996, p. 140-

141, grifos nossos). 

 

A ênfase de Valdo sobre a casa ser a mesma obviamente não recai sobre seu 

aspecto material, bem desgastado, por sinal. A ambientação franca produzida funciona, na 

verdade, como um contraponto às atitudes da família, essas sim, imutáveis. A transformação 

ocorrida na casa também não se limita ao físico, Valdo fala da volta do silêncio característico 

daquela gente, que Nina quebrara enquanto por lá estivera. E reconhece que o modo de vida 

por eles escolhido pode levá-los à destruição, ainda assim o enaltece, como legítimo valor de 

sua família.  

É notável como eles não repudiam esse imobilismo e orgulho, os quais Valdo 

define como o próprio “espírito da família Meneses” e que, a despeito de tudo, mantém-se 

erguido. Porém, essa falsa tranquilidade dura até que Nina retorne e ali plante os germes da 

inquietação. Quando isso ocorre, as certezas dos Meneses desfazem-se, junto com os alicerces 

da Chácara.  

Os membros da casa são metaforizados em ervas daninhas a se apossarem, com 

furor, das frestas na estrutura material da casa, retratando o drama da família que se sabe 

arruinada e escolhe permanecer até o fim junto aos restos do casarão, até porque sabem que 

não podem mudar sua situação. Eles têm ciência de sua ruína financeira, também não 
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enfrentam a desagregação moral e esperam que, pairando seus conflitos no silêncio, esses não 

poderão destruir o nome dos Meneses. 

A Casa Principal também desperta impressões nos que moram em Vila Velha e 

tanto o farmacêutico, quanto o médico têm uma visão própria do lugar, por vezes, 

semelhantes em alguns aspectos. Um desses aspectos, já trabalhado em análise anterior, diz 

respeito ao fascínio exercido por aquela velha construção nos seus visitantes.  

Os altivos Meneses tentam se manter distantes de qualquer curiosidade alheia e, 

para isso, o ambiente vem a calhar, conforme a impressão do boticário: 

 

Confesso, ao me aproximar, suas aleias pareceram-me mais sombrias do que 

nunca. Muito ao fundo, num único traço negro, adivinhava-se o contorno da 

casa, com uma ou duas janelas iluminadas. Toda uma vida secreta, densa e 

reservada, inundava os limites em que ela se continha. [...] senti vir de toda a 

paisagem um frio que emanava menos da chuva do que da hostilidade que 

lhe era própria, e que pertencia àquela gente, sempre tão calada e austera 

(CARDOSO, 1996, p. 150). 

 

Diferente da função habitual que tem o espaço de caracterizar as personagens, 

temos as próprias personagens a transformarem o espaço, agindo sobre ele, num exemplo de 

ambientação dissimulada. A frieza de que fala Aurélio é tão característica no trato dos 

Meneses com os “de fora” que emana para o próprio ambiente, fazendo com que a impressão 

do visitante seja intensificada. Vemos o ambiente criando uma atmosfera de desagrado no seu 

observador, acometido de um sentimento de exclusão, refletido nas expressões “reservada”, 

“frio” e “hostilidade”. A atitude dos Meneses, no entanto, consegue um efeito colateral, ao 

mesmo tempo que delimita seu território e afasta os estranhos, contribui para exercer uma 

sedução ímpar nesses: 

 

[...] e mais uma vez, com a curiosidade e o prazer que sempre haviam me 

animado, e como se assistisse à demonstração de um espetáculo mágico, ia 

revendo aquele ambiente tão característico de família, com seus pesados 

móveis de vinhático ou de jacarandá, de qualidade antiga, e que 

denunciavam um passado ilustre, gerações de Meneses talvez mais singelos 

e mais calmos; agora, uma espécie de desordem, de relaxamento, 

abastardava aquelas qualidades primaciais. Mesmo assim era fácil perceber o 

que haviam sido, esses nobres da roça, com seus cristais que brilhavam 

mansamente na sombra, suas pratas semiempoeiradas que atestavam o 

esplendor esvanecido, seus marfins e suas opalinas [...]. Dir-se-ia, ante esse 

mundo que se ia desagregando, que um mal oculto o roía, como um tumor 

latente em suas entranhas (CARDOSO, 1996, p. 151). 
 

Apesar do fascínio que o ambiente desperta, o farmacêutico avalia a degradação 

que o cerca. A ambientação franca desse fragmento propicia a exploração do ambiente como 
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se aquele que está a observá-lo o faz imóvel, passivo, a criar uma pintura (BUTOR, 1974, p. 

42-43). Os olhos do observador é que constroem o cenário, avaliando os objetos que o 

compõem e caracterizando a família a partir desses elementos, representativos, ao mesmo 

tempo, de poder e decadência. Assim, o visitante pinta um quadro do declínio econômico dos 

Meneses.  

Por outro lado, é feita uma avaliação acerca do ambiente que ultrapassa a simples 

função ilustrativa, alcançando uma sintonia entre o contado e o modo como isso é feito, 

criando uma moldura do tom narrativo. Esse amalgama entre a descrição do cenário e a 

modulação narrativa é apontado por Lúcia Santaella, ao estudar os contos de Poe, em Edgar 

Allan Poe: contos (1987). O que se observa tanto nas obras de Poe quanto em Crônica da 

casa assassinada é esse estreitamento entre o que é descrito e o teor da obra. Pensando no 

declínio social da família, o farmacêutico o compara a uma doença silenciosa, que toma 

campo aos poucos. Aqui reside a moldura a que Santaella refere-se, pois a descrição antecipa, 

dialoga com elementos narrativos que, do ponto de vista diacrônico, irão surgir mais tarde, 

mas que estão espalhados em diversos pontos na narrativa, sempre aludindo à destruição e 

morte. Pode-se dizer, também, que a avaliação do cenário, neste ponto, funciona como uma 

construção proléptica da doença de Nina e do fim dos Meneses. 

As idas do doutor Vilaça à Chácara deixam, nele, impressão semelhante a de 

Aurélio, a de ser um estrangeiro naquele ambiente tão singular, tão díspar em relação ao que 

conhecia nos arredores. Por isso mesmo, também é tomado por curiosidade e admiração 

quanto a tudo que envolve a insigne família. O visitante considera que nem os próprios 

Meneses tenham consciência do que significavam (poeticamente) para os moradores de Vila 

Velha. Esse fascínio é tão forte que influencia o modo de o visitante perceber o espaço: 

 

[...] essas velhas casas mantinham vivo um espírito identificável, capaz de 

orgulho, de sofrimento e, por que não de morte também [...] E de dentro da 

chuva cerrada quase sentia procurar-me da distância o olhar do velho prédio 

sacrificado, com estrias de sangue que escorressem ao longo de suas pedras 

mártires (CARDOSO, 1996, p. 286). 

 

A Casa Principal, aos olhos do médico, torna-se viva, personificada, como se 

fosse um Meneses também. A descrição é puramente subjetiva, expressando o olhar poético 

que o doutor Vilaça tem do casarão, como um ser dotado de espírito, de história e de 

vivências boas e más. Fica nítido o lamento do médico ao enxergar o fim de uma era, a ruína 

dos Meneses, a qual a casa projeta em seu próprio corpo desgastado e agônico. 
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Algumas descrições, aparentemente pouco relevantes, funcionam como indícios 

de uma totalidade, como elementos antecipatórios do final da narrativa. Que dizer do olhar 

observador do médico, do qual nada escapa, como as plantas emaranhadas acumulando-se nos 

degraus, invadindo a estrutura física? A mesma imagem é descrita também por Nina, ao 

retornar para a Chácara: “Subi a escada — aquela usada escada de pedra, através de cujas 

fendas repontava uma erva renitente, e que desde há muito eu conhecia degrau por degrau” 

(CARDOSO, 1996, p. 232). Podemos associar essas plantas a um elemento invasor, abrindo o 

corpo da casa, cujo fim começa a se principiar. Observamos que na visita subsequente à 

Chácara o médico vê o casarão como uma pessoa a buscar seu olhar, talvez num pedido de 

socorro inútil. O pesado silêncio característico do local proporciona, ao ver desse visitante, 

uma atmosfera de obscuridade, de segredos. Mesmo no episódio em que Valdo fora ferido 

gravemente, a quietude reinava, como se nada houvesse acontecido, intensificando a 

impressão do médico de que as coisas não deviam escapar àqueles muros.  

Verificamos, por fim, que a Casa Principal é o repositório de valores e costumes 

que atravessaram gerações e ditam os procedimentos dos membros da família Meneses, numa 

relação que podemos chamar de visceral. Aqueles que estão de fora tanto percebem essa 

estreita ligação, que relacionam a estrutura material com a humana, divisando o declínio de 

ambos. O ambiente ermo, silencioso e dissoluto, no qual o tempo escoa em monotonia, 

fazendo as personagens perderem-se em suas reflexões e reminiscências, é a metáfora da 

estagnação e fim de uma era. 

Casa Principal e Pavilhão não só são opostos na disposição espacial como também 

no significado que adquirem no corpo da narrativa. O Pavilhão e seu entorno — os jardins, as 

clareiras, os canteiros de flores — são os espaços das relações proibidas, por isso local 

simbólico do “baixo”. A posição desses espaços em oposição à Casa Principal corrobora para 

criar tensão e um certo suspense no que tange à progressão dos temas interditos, como 

também afasta os infratores das vistas do restante do grupo e mantém suas ações em segredo. 

Observando a distância entre as duas construções, elas ficam opostas 

diagonalmente. Cada uma dessas construções tem seu próprio jardim, ambos cercados por 

densa vegetação, que impedem o olhar de fora e os isola. A exemplo, no terreno mais alto, a 

varanda elevada da Casa Principal funciona como um mirante para Ana, sempre no esforço de 

espreitar os atos que ocorrem pelo Pavilhão, embora a vegetação dificulte o serviço. Quando 

passa a frequentar o lugar, Ana também se despoja da rigidez moral com a qual é revestida. 

De alguma forma, a maioria das personagens passam por esse ambiente, mas somente as que 

o vivem serão influenciadas por ele, como analisaremos a seguir. 
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O espaço não apenas influenciará o comportamento das personagens que 

efetivamente o frequentam, como também será suporte para avaliarmos a identidade e a 

tendência psicológica de cada uma delas. Especificamente, vamos tratar de eventos 

envolvendo Ana, Nina e o par Alberto/André, personagens que são enredados para a 

transgressão propriamente dita.  

Desde o primeiro momento de sua chegada à Chácara, após casar-se com Valdo, 

Nina tem contato com o Pavilhão. Passeando com Valdo nos extensos jardins ela conhece o 

lugar e certamente se mostra encantada, uma vez que o marido reclama a Demétrio por 

melhoras na construção. Ainda assim, eles residem na Casa Principal até que a esposa 

convença o marido a se mudarem, para terem maior liberdade e saírem do controle rígido que 

o chefe da família mantinha sobre todos.  

Na análise de Nina, aquela época foi a mais feliz em seu casamento e isso foi 

possível justamente por força do isolamento que o ambiente proporcionava ao casal. Mesmo 

sem estrutura ou luxo, o Pavilhão é, para Nina, um lugar idílico: 

 

E foi ali [...] que passamos realmente os mais belos dias de nossa vida em 

comum. Ali, naquele Pavilhão coberto de hera, com largas janelas de vidro 

mais ou menos intactas, e que flamejavam ao sol da tarde, e comungavam 

tão intimamente com o mundo vegetal que nos cercava, [...] Ah, Valdo, basta 

fechar um pouco os olhos, para relembrar aquelas noites de verão, com 

cigarras que se demoravam pelos troncos antigos, e jasmineiros recendendo 

— uma paz de velha herdade sem problemas, de casa antiga e farta, que se 

assemelhava a tudo quanto eu sonhara nos meus devaneios de cidade 

(CARDOSO, 1996, p.89). 

 

A personagem descreve o local como um lugar de sonho, onde reina felicidade, 

simplicidade e paz em comunhão com a natureza, o que o coloca em contraposição com o 

ambiente “civilizado”, no sentido de distanciado da ligação primitiva do homem com a terra e 

seus elementos. A descrição traz em si um toque da pureza bucólica ao reforçar o ideal de 

vida simples, mas plena, herança de tempos antigos, de verdadeiro valor. Para 

compreendermos essa valoração dada ao Pavilhão, dialogamos com o pensamento 

bachelardiano de olhar o espaço como imagem, indo além daquele apenas captado como 

objeto. Entender esses espaços é ir ao âmago do ser, dos seus sonhos e devaneios, capturando 

as imagens poéticas que a percepção humana cria.  

Estudando os valores de intimidade do espaço interior, Bachelard entende a casa 

como ente privilegiado, capaz de fornecer-nos uma gama variada de imagens. Para ele, não 

basta que olhemos a casa como um objeto, sobre o qual faremos julgamentos ou 

produziremos devaneios, é preciso ir além da descrição objetiva ou subjetiva. Neste sentido, 
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ele propõe que se ultrapasse as impressões e atinja “as virtudes primeiras, aquelas em que se 

revela uma adesão, de qualquer forma, inerente à função primeira de habitar” 

(BACHELARD, 2008, p. 24). Ao se pensar nas descrições feitas da casa, busca-se, 

primeiramente, entender “o germe da felicidade central, seguro e imediato” (BACHELARD, 

2008, p. 24). 

O Pavilhão desencadeia, em Nina, os mais profundos sentimentos de pertencer a 

um lugar no mundo, num encontro cósmico entre o indivíduo e o seu lugar, aquele que 

pertence aos mais profundos devaneios e que seria o nosso verdadeiro canto no mundo como 

apregoa Bachelard (2008, p. 24-25). Esse local desperta nela a segurança que nunca sentiu 

nem em relação à casa paterna, é um vínculo de identificação, de entrega e de sentimentos 

profundos que são evocados, mesmo tempos depois, em seus mínimos detalhes. Lembra-se 

das cores, dos sons e dos cheiros que aquele lugar de sonhos despertava nela.  

Certamente que Nina, identificando-se com o espaço, nele fosse viver seus 

sentimentos com intensidade, conforme aconteceu. Ali Nina passou seus melhores tempos de 

casada, como também, ao cessar essa chama, entregou-se às paixões de Alberto e de André, 

revigorando-se na força da mocidade de seus amantes, que a livraram do tédio e do medo da 

solidão que a envolviam, ainda que não tenham conseguido libertá-la de um vazio, de uma 

solidão mais profunda, cujas consequências é não ter nunca encontrado a felicidade plena.  

Se como diz Bachelard (2008, p. 26), “a casa permite sonhar em paz”, ali Nina o 

conseguiu, o silêncio que reinava não era pesado como o da Casa Principal, era um silêncio de 

conforto, de suave dormência. A beleza sóbria do lugar e a paz possibilitaram que essa 

personagem tivesse uma nova relação com a Chácara, ela acreditava que conseguiria superar 

diferenças e viver com os Meneses, pois conseguira achar o local que a integrou à paisagem. 

A estabilidade encontrada por Nina naquele reduto vem de sua identificação com ele, ali a 

intimidade está preservada e o aconchego está presente.  

O espaço do Pavilhão é recordado como símbolo de ventura, de calor e proteção, 

corroborando para que o analisemos como “espaço de bem-estar”, nos dizeres de Bachelard 

(2008, p. 31), uma vez que se quer demonstrar que certos espaços desencadeiam lembranças e 

imagens de felicidade. Com essa leitura, afirmamos que o Pavilhão torna-se o centro da 

Chácara para Nina e tem valor oposto ao da Casa Principal. Enquanto aquele representa 

liberdade, esta representa a prisão, como a própria Nina desabafa, em carta ao seu amigo 

Amadeu: 
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Continuo esta carta, mas sei que o senhor não a receberá nunca. Jamais ela 

sairá desta casa, porque coisa alguma do que me pertence consegue 

atravessar suas fronteiras. Ah, foi sempre este o mal daqui: fazer-me sentir 

prisioneira, sozinha e sem possibilidades. Sabia disto desde o primeiro 

instante, desde que pisei a beira daquela escada de pedra, e em que me 

envolveu, mortal, como um suspiro que se eleva da terra, o odor familiar das 

violetas. E no entanto vim — e no entanto transpus as portas do meu cárcere, 

porque há uma força superior que me impele, e eu vim ao encontro do meu 

destino, como quem abre espontaneamente as portas de sua prisão 

(CARDOSO, 1996, p. 237). 

 

A Casa Principal, por sua vez, recebe o status de prisão, cárcere. O ambiente é 

adverso, sufoca e não permite à personagem a liberdade pela qual anseia. Ainda que esteja no 

meio de outras pessoas, naquela casa Nina sente-se solitária, não interage com o ambiente, 

que desperta sentimentos como medo, tristeza, enfim, um estado de ânimo negativo na 

personagem.  

Na entrada da casa, a escada, símbolo recorrente na narrativa, funciona como 

limiar entre dois mundos. Ao pisar em seus primeiros degraus, a personagem é transposta para 

outro universo, deixando para trás o lugar de onde veio, díspar a esse. A sensação de estar 

entrando em outro mundo também é compartilhada pelos visitantes da Chácara. No caso de 

Nina, a percepção desse espaço tende para o negativo, tendo a função de caracterizar o estado 

de espírito da personagem (LINS, 1979, p. 99). O elemento sensorial do olfato indica a 

exaltação de sentidos da personagem, o que corrobora, de acordo com Lins, para que ela 

projete o ambiente de forma subjetiva. Assim, o odor das violetas, tão caras a Nina, criam, 

naquele instante, uma atmosfera de maus presságios, como se previsse um evento futuro, o 

qual efetivamente se realiza, o ritual em que as flores cobrirão seu corpo no dia de seu funeral. 

Apesar de não voltar a morar no Pavilhão quando retorna para a Chácara, Nina 

identifica-se plenamente com ele. O estudo de Bachelard (2008) sobre os espaços de 

intimidade mostra que estes trazem em seu bojo valores simples, que podem estar tão 

profundamente arraigados em nós que são automáticos, indo além das lembranças, tornando-

se parte de nós. O filósofo diz que seríamos capazes de, por exemplo, ir ao sótão distante 

mesmo este não tendo luz, ilustrando como o espaço penetra no íntimo do ser, de tal forma 

que “os gestos mais delicados [...] subitamente estejam vivos, ainda perfeitos” 

(BACHELARD, 2008, p. 34), e acrescenta que o espaço estabelece no ser uma hierarquia das 

funções de habitar. Entendemos, então, que quanto mais envolvente é a relação do espaço 

com o indivíduo, mais este é espontâneo nele. Bachelard fala que essa interação é apaixonada, 

não servindo a palavra “hábito” para expressar tal relação. A familiaridade que Nina ainda 

mantém com o porão do Pavilhão, apesar de decorridos quinze anos, torna-se um bom 
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exemplo dessa relação íntima entre espaço e indivíduo. Para tanto, selecionamos o fragmento 

em que Nina e André adentram, pela primeira vez, no piso inferior do Pavilhão. 

O entrosamento espaço/indivíduo é relatado por meio da ambientação reflexa. 

Utilizado o recurso de construir o espaço pelo discurso de André, ressalta-se a relação da 

personagem Nina com aquele espaço, especificamente. André capta os menores movimentos 

de Nina quando ela tenta adentrar na parte inferior do Pavilhão, retratando os “gestos vivos” 

que ela realiza ao explorar o ambiente. Esse engenho acaba por demonstrar o quão íntimo é 

aquele local para ela. Não é ela que confessa saber das minúcias do ambiente, é André que o 

percebe ao seguir o olhar e os gestos automáticos da companheira. Não subordinando a Nina a 

perspectiva do espaço, mas a André, podemos ter noção de como todo o local causa impacto 

nela. A intimidade não nos é falada por quem a vive, ela é vista pelo olhar de outrem. 

 

[...] puxou-me novamente pela mão e, com passo mais rápido do que eu 

supunha que ela fosse capaz, encaminhou-se em direção ao Pavilhão. [...] 

Nina avançava com segurança, como se se tratasse de um itinerário que não 

lhe reservasse nenhuma surpresa, e que já houvesse palmilhado inúmeras 

vezes. [...] chegamos diante de uma porta estreita, baixa [...]. Ela 

experimentou a porta e viu que a mesma se encontrava fechada. [...] Depois 

de hesitar um pouco — um minuto só, como quem toma uma decisão — 

Nina dirigiu-se ao rebordo de uma das janelas laterais e, tateando 

nervosamente com as mãos, procurou um objeto que ali devia se achar 

depositado. [...] compreendi que procurava uma chave. Ainda desta vez sua 

busca foi infrutífera — perdendo então a paciência, voltou-se em direção à 

porta e empurrou-a, primeiro com as mãos, depois com o ombro, procurando 

forçá-la. A fechadura perra não tardou a ceder, e devagar, com um surdo 

gemido que longamente ecoou pelo jardim, girou as dobradiças, 

desvendando o porão escuro que vedava. Ainda naquele movimento, onde 

havia uma singular destreza, julguei vislumbrar sinais de uma experiência 

antiga (CARDOSO, 1996, p. 309-310). 

 

O trajeto que as personagens realizam até o Pavilhão está integrado às memórias e 

lembranças de Nina de tal forma que ela pode realizá-lo com absoluta destreza, como se o 

espaço tivesse penetrado nela. Não se trata de hábito, como observa Bachelard, uma vez que 

já se passaram tantos anos. Ela poderia hesitar, porém demonstra uma comunhão com o 

ambiente que causa admiração em André. A hesitação que aparece no trecho refere-se ao que 

ela iria fazer para entrar no lugar o qual já lhe pertencera antes. Quanto a trilhá-lo, ela mostra 

absoluta segurança, conforme as observações do rapaz. É válido lembrar que ao forçar a porta 

do porão, Nina rompe não só o obstáculo material, mas os impedimentos morais que ainda 

podiam restar até aquele momento. 
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Acompanhei-a, sempre obediente ao som de sua voz, se bem que não visse 

coisa alguma [...] atingimos um ponto que eu não poderia averiguar qual 

fosse, mas que ela devia calcular como sendo aquele que procurava. Estacou, 

passou a mão pela parede, num gesto circular, e devia ter achado o trinco, 

pois uma porta, com rangido idêntico à primeira [...] abriu-se aos nossos 

olhos, [...] estendendo-me as mãos, continuou a arrastar-me, evitando 

obstáculos cuja posição parecia conhecer perfeitamente, e guiada por um 

faro, ou sexto sentido, que não me despertava apenas surpresa, mas também 

um sentimento agudo e inesperado de ciúme (CARDOSO, 1996, p. 310-

311). 

 

A ligação da personagem feminina com o espaço é profunda, pois este está “vivo” 

nela, sendo reconstruído em perfeição na sua memória: ela reconhece cada linha, cada limite, 

cada objeto, tudo isso abrigado no seu âmago, sem que o tempo ou a distância pudesse apagá-

los. Não é uma relação de hora presente, há uma história, um passado com aquele lugar, uma 

intimidade tamanha que desperta no rapaz um sentimento que até agora não vivera em relação 

à sua companheira, o ciúme.  

O cômodo inferior do Pavilhão é, assim, para Nina, seu lugar no mundo, onde se 

revela em essência, conforme apreendemos do depoimento de André: “a verdade é que só ali 

Nina se realizava integralmente, florescia, recendia e brilhava, como um objeto sempre novo 

entre aquelas coisas carcomidas pelo tempo” (CARDOSO, 1996, p. 386). A imagem 

elaborada por André acentua a integração de Nina e do ambiente ao contrastá-los. É intrigante 

que uma mulher bela, que prima pela elegância e sofisticação, amante do luxo desvele-se num 

ambiente tão humilde. Quanto ao que apregoa Bachelard (2008, p. 110) sobre os valores que 

os espaços adquirem no espírito humano, a ideia da casa-ninho representa a segurança, a 

proteção, a tranquilidade e evoca sempre imagens de simplicidade, uma vez que “a casa-ninho 

nunca é nova” (BACHELARD, 2008, p 111). Isto porque ela representa o lugar natural da 

função de habitar, é o retorno à essência, ao devaneio. Nina brilha na simplicidade de um 

ambiente inóspito porque é ali o seu lugar no mundo, onde seus devaneios a levam a recordar 

a felicidade. Esse local do passado transformou-se na imagem da felicidade vivida e perdida.  

Até o momento em que Nina o leva para o Pavilhão, para André, o local não 

passava de uma velha construção em ruína, onde ninguém se atrevia a entrar, já que estava 

cercado de mato e aparentemente não oferecia segurança. Após o encontro, o jovem analisa 

melhor aquele ambiente, que começa a fazer sentido para ele à medida que recorda gestos e 

diálogos da família acerca do lugar. Condenado não só na aparência, também o Pavilhão o era 

nas palavras, no modo de se referirem a ele, nunca pronunciando abertamente, como diz 

André, o nome pelo qual era conhecido. Para fazerem menção ao local usavam pronomes 

indicativos de espaço: “ali”, “lá”, “lá embaixo”. O jovem percebia a conotação negativa dada 
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a tais palavras, mas não conseguia achar o motivo para a conduta dos Meneses. Até aquele 

momento, em que frequentando o Pavilhão, associa o estranho comportamento da família a 

acontecimentos passados, mantidos em segredo.  

O rapaz descobre que o lugar carregava poderosos segredos envolvendo Nina e a 

família, mas não vai a fundo na questão, pois o que importava para ele era que havia se 

tornado parte do ambiente, misturava-se a ele, escrevia a sua própria história com Nina. 

Elementos sensoriais destacam o grau de envolvimento do jovem com o cômodo dos amores 

proibidos. Seus sentidos aguçam-se, permitindo uma percepção profunda de formas, cheiros, 

texturas, espessuras dos objetos que compunham o cenário, construindo memórias afetivas, 

irremediavelmente ativadas num futuro, reportando-o aos fortes sentimentos ali vividos. 

Dessas memórias participam o cheiro forte do mofo e da umidade, associado aos odores 

corporais dos amantes, a textura do colchão de palha, misturada a uma erva que André não 

define, incorporando-se ao seu estado emocional, a silhueta das ferramentas, caixotes e 

variados objetos de jardinagem amontoados nos cantos do quarto, evocando uma existência 

antiga, a qual o jovem não consegue imaginar de quem seria.  

Esses objetos são, para André, testemunhas silenciosas de um drama indecifrável, 

do qual ele passa a fazer parte. Logo, o ambiente e os elementos que o compõem funcionam 

na narrativa como pistas de um passado turbulento do qual Nina é epicentro. Ao montar peças 

soltas desse quebra-cabeças, André não o conclui. Por outro lado, a amante revela-se a ele, 

mas como um paradoxo: frágil e delicada, porém a encarnação do mal. Essa conclusão só é 

possível quando o jovem analisa o cenário que o cerca e sua principal protagonista, Nina. A 

despeito de ser vista como mulher “fatal”, segura, dominadora, André enxerga fragilidade em 

sua amante44, contudo, ao apreciar o ambiente onde vivem a paixão proibida, o rapaz descobre 

nela uma força encantatória e avassaladora, da qual não consegue fugir. Assim, tem-se um 

exemplo claro do que Philippe Hamon, em “O que é uma descrição?” (1976, p. 81), considera 

sobre o espaço, de que este “confirma, precisa ou revela o personagem”. No piso inferior do 

Pavilhão, André conhece as várias facetas de Nina: delicada, enigmática, sedutora, fatal.  

Demonstramos que o Pavilhão configura-se como uma heterotopia para André e 

Nina. Esse é o espaço da evasão, em que os amantes, isolados de outros espaços que são para 

eles recriminatórios, entregam-se ao prazer. Longe da Casa Principal, lugar da ordem, do 

controle e da moral, asseguraram os amantes seu refúgio, protegido por densa vegetação, 

                                                           
44 Outra percepção de Nina também é oferecida por Ana no episódio em que esta entra no quarto da cunhada 

para matá-la. Ao se confrontarem, Ana nota que os olhos de Nina não carregam toda a maldade que imaginara, 

pelo contrário, mostram-se quase infantis e amedrontados diante do mundo. Conferir pág. 61 desta tese. 
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cercado pelo silêncio e pela penumbra. No corpo do romance, entanto, o subsolo do Pavilhão 

carrega conotações mais fortes, como o centro das transgressões ocorridas na Chácara. 

Espaços subterrâneos como porão são comumente associados à irracionalidade, às 

profundezas, ao baixo. O próprio Bachelard usa da imagem de sótão e porão para colocar em 

contraste os sentidos adquiridos pela casa na fenomenologia da imaginação. Para que se 

revele a alma da casa, ela deve ser pensada como um ser vertical, com suas polaridades 

dando-lhe sentidos distintos. 

 

A verticalidade é proporcionada pela polaridade do porão e do sótão. As 

marcas dessa polaridade são tão profundas que, de certo modo, abrem dois 

eixos muito diferentes para uma fenomenologia da imaginação. Com efeito, 

quase sem comentário, pode-se opor a racionalidade do teto à irracionalidade 

do porão. O teto revela imediatamente sua razão de ser: cobre o homem que 

teme a chuva e o sol. [...] Todos os pensamentos ligados ao telhado são 

claros. [...] No porão também encontramos utilidades, sem dúvida. 

Enumerando suas comodidades, nós o racionalizamos. Mas ele é a princípio 

o ser obscuro da casa, o ser que participa das potências subterrâneas 

(BACHELARD, 2008, p. 36-37, grifos do autor). 

 

Pertencendo o teto e o sótão à zona clara, elevada dos projetos intelectualizados, 

eles constituem-se como imagens de racionalidade. Em contrapartida, o porão não tem 

limites. Aquele que o explora é um apaixonado, disposto a cavar sempre mais fundo e a 

sonhar infinitamente. Sendo assim, Bachelard associa ao universo íntimo do homem — a casa 

— espaços menores que proporcionam segurança (o sótão) e segredos, mistérios (o porão).  

Explorar o porão é enfrentar a irracionalidade, o proibido, o medo. O drama das 

personagens reveste-se de maior vigor tendo o porão como o recipiente dos vestígios de 

pecados e transgressões, de segredos sufocados. André e Nina entregam-se à relação 

incestuosa, ignorando os sinais de sua consciência sobre o ato ilícito que cometem. Eles 

escolhem viver o pecado, por isso o porão do Pavilhão configura-se, para os amantes, como 

locus amoenus. Contudo, a observação de Brayner (1996, p. 722) de que este ambiente “é a 

porta do inferno” propicia uma visão mais ampla sobre o sentido que ganha o espaço na fatura 

da narrativa. As personagens quebram o tabu imposto ao incesto, ferem gravemente as leis 

que regem as relações familiares45, desagregando ainda mais o laço pouco consistente entre os 

Meneses.  

Profundamente arraigado nas sociedades, o tabu do incesto ainda é forte. A 

despeito das evoluções do pensamento e de como a punição a essa transgressão foi se 

modificando o medo primitivo permanece na psique humana. As personagens incestuosas 

                                                           
45 FREUD oferece um estudo sobre o tema em Totem e Tabu e outros trabalhos. 
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escolheram, abertamente, seguir esse caminho, mas não estão isentas de sentimento de culpa. 

André o confessa: “Ah, e nem posso dizer que não tremesse e não suasse ante a extensão do 

meu pecado, pois repetindo mil e mil vezes que afagava e mordia a carne que me concebera, 

ao mesmo tempo encontrava nisto um prazer estranho e mortal” (CARDOSO, 1996, p. 312). 

Nina, por sua vez, incita o jovem a assumir a relação deles: “André, não renegue, assuma o 

seu pecado, envolva-se nele” (CARDOSO, 1996, p. 322). Quanto a Nina, apesar de 

determinada a viver com intensidade e ser livre das convenções sociais estabelecidas, mostra-

se fragilizada quando Ana a recrimina: 

 

— Está enganada. André não me interessa em coisa alguma. Sei do que se 

passa porque nesta casa não posso me livrar do castigo de saber tudo. Mas 

que me importa que role com ele pelos cantos escuros, como uma cachorra 

no cio? O inferno é seu, a miséria é sua (CARDOSO, 1996, p. 317). 

Irritada com as provocações da cunhada, Nina responde de forma agressiva, 

procurando chocar: 

 

— Se soubesse como ele tem a pele macia... como sabe beijar e afagar... Um 

homem feito não faria melhor. 

Calou-se. Da sombra, senti que ela aguardava uma resposta. A provocação 

ainda vibrava no ar. Meu silêncio, no entanto, devia tê-la assustado. Recuou 

ainda mais, apoiou-se à parede, escondendo o rosto entre as mãos. Pensei 

que chorasse, mas não escutei o rumor de nenhum soluço. Afinal, ergueu os 

olhos enxutos para mim: 

— Que digo eu! — exclamou. — Que horror! Devo estar louca 

(CARDOSO, 1996, p. 318). 

 

O que leva essa personagem “livre de preconceitos” (ALBERGARIA, 1996, p. 

688) a espantar-se com sua atitude? Compreender o comportamento do ser humano é levar em 

conta que ele é formado por duas dimensões distintas: ele é um ser biológico, mas também 

social. Sua relação com o outro será balizada por essas duas dimensões, as quais produzem 

interferências uma na outra (PONTES, 2004, p. 8). Partindo desse princípio, justifica-se que 

sua relação sociocultural também seja investigada para se compreender os sentidos de temas 

tabus para o homem. Andrea Mello Pontes, em seu artigo “O tabu do incesto e os olhares de 

Freud e de Levi-Strauss” (2004), retomando os estudos de Levi-Strauss sobre o incesto, avalia 

que  

 

[...] o conhecimento do Tabu sem a sua relação com os conteúdos culturais 

do homem não tem significado nem em si mesmo, nem tampouco, para o 

conhecimento científico, em particular ao antropológico. A importância 

deste conhecimento é dada pela sua representação e pelo seu papel nas 

relações humanas, indubitavelmente sobre a relação entre as dimensões do 

homem entre ser social e natural (PONTES, 2004, p. 8). 
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O homem responde tanto à natureza como às situações em que é posto. Nem 

sempre é possível distinguir a qual delas ele está reagindo, uma vez que apresenta uma 

integração dessas duas dimensões em seu comportamento. Fazer essa distinção é o problema 

central da tese de Lévi-Strauss, esse “esclarecimento permite encontrar o sentido da proibição 

do incesto e o que isso significa enquanto construção cultural do homem, para estabelecer 

limites e possibilidades em suas relações” (PONTES, 2004, p. 9). A conclusão a que chega o 

antropólogo a respeito da proibição do incesto pousa tanto sobre a ordem biológica, dada a 

universalidade espontânea com que os grupos rejeitam o incesto, é algo instintivo, como sobre 

a ordem social, pois o indivíduo está sujeito a um contexto particular de restrições de seu 

grupo (PONTES, 2004, p. 9). Essa proibição apresenta, assim, um duplo caráter, natural e 

cultural e seu entendimento pede o envolvimento tanto dos estudos de fenômenos sociais 

como de fenômenos biológicos.  

O repúdio ao incesto pode estar fundamentado na constituição psíquica do ser 

humano, uma vez que os desejos proibidos, ao serem rejeitados, permanecem no inconsciente 

e o indivíduo cria mecanismos para lidar com essas proibições. Vale lembrar que essas 

proibições são criadas dentro de um grupo, de uma cultura a qual impõe suas regras. Também 

esse repúdio pode ser justificado avaliando a passagem da ordem natural e instintiva do 

homem à ordem cultural, estabelecendo-se assim as regras, as ordens das relações sociais do 

homem. Quaisquer que sejam as referências teóricas para o entendimento do tabu do incesto, 

psicanalíticas, com Freud, ou antropológicas, com Levi-Strauss, ambas são de caráter 

elucidativo quanto ao comportamento humano.  

Vemos aqui que a personagem Nina não consegue manter-se completamente 

imune ao peso que a transgressão impõe ao indivíduo, seja por conta das imposições sociais, 

seja pelo trabalho do inconsciente, que conserva aquele medo primitivo por romper com a lei 

sagrada. Consoante Freud, em Totem e Tabu e outros trabalhos (1996, p. 45), o temor de 

cometer um tabu torna-se tão forte, que “há uma certeza interna, uma convicção moral, de que 

qualquer violação conduzirá à desgraça insuportável”.  

Nas sociedades modernas, não é diferente. O incesto é sempre condenável e por 

ele o sujeito não passa impune, ainda que sejam variadas as motivações. A Literatura é 

pródiga em nos mostrar isso: na tragédia de Sófocles, Édipo Rei, Édipo não escapa ao destino 

e ao sofrimento, mesmo desconhecendo que cometia o incesto. 

Em Os Maias, de Eça de Queiroz, Carlos e Maria Eduarda vivem um 

relacionamento incestuoso, o qual, a princípio, desconhecem. Porém, é dado a Carlos saber 

que a amante é sua irmã, ainda assim, ele opta por relacionar-se sexualmente com ela mais 
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uma vez. Depois decide não levar adiante seu caso amoroso, rejeita-a. A decisão é tardia, o 

avô, Afonso da Maia, não suporta a decepção que o neto causa e falece. Segundo Rodrigo A. 

Xavier46 (2006), o romance Os Maias desenvolve-se na instância da tragédia, acolhendo como 

tema central o incesto entre os irmãos. Ele aproxima a tragédia de Sófocles ao romance de 

Eça, observando, contudo, que a tragédia grega difere-se do romance na forma, o que o faz 

buscar uma análise conceitual de tragédia em Schopenhauer.  

Diz Xavier, na esteira do filósofo alemão, que “o ser humano é dirigido pela 

vontade em direção ao seu destino. A vontade governa o ser, e o mundo que o cerca passa a 

ser representação desta vontade” (XAVIER, 2006, p. 121). Vontade, para Schopenhauer, não 

se relaciona à razão, ao princípio racional, antes, é algo essencialmente irresistível, impetuoso. 

Assim, o homem compreenderia que a “essência do mundo é vontade insaciável, é um eterno 

tender, um devir permanente” (XAVIER, 2006, p. 121) e, a partir dessa noção, estaria apto a 

controlar esses desejos irrefreáveis. A tragédia ocorreria, portanto, quando a vida ou o mundo 

tornam-se vontade, uma vez que essa é “única e irracional, uma insatisfação insaciável e 

eterna, conflito e laceração permanentes” (XAVIER, 2006, p. 121). 

As considerações são aplicáveis ao comportamento dos amantes incestuosos em 

Crônica da casa assassinada, que (conscientemente!) se deixam levar pelo desejo, opondo-se 

à razão e chegam ao conflito e ao sofrimento. Ambos sentem a amargura da culpa: André sabe 

que seu ato ilícito é mortal, que não escaparia do peso de sua culpa; Nina duvida, por 

instantes, de sua sanidade, sabe que comete uma loucura pela qual pagaria. Contudo, a 

punição deles não advém da recriminação social ou gera a destruição familiar diretamente, 

como ocorre em Os Maias. Esta parece mais movida pelo destino, implacável, como em 

Édipo Rei, cobrando dos amantes seu quinhão. Se em ambos os romances a tragédia parece 

mais determinada pelas escolhas das personagens que pelo destino, como ocorre a Édipo, a 

punição difere. Em Crônica da casa assassinada, o incesto é mais uma das transgressões, a 

mais forte, a compor o mosaico de delitos cometidos pela família Meneses. 

Por isso, segue ao destino trágico de Nina a destruição da família Meneses. 

Reforcemos que não é o incesto o único motivo dessa ruína, a ele agregam-se muitas outras 

transgressões, cometidas pelos outros membros. Tem-se, então, a destruição da casa dos 

Meneses, análoga à destruição que o câncer causa em Nina, pois ambas trazem, para si, a 

                                                           
46 Rodrigo Alexandre de Carvalho Xavier desenvolve, no cap. V de sua tese, intitulada “Eça de Queiros 

intelectual: a literatura e o projeto de regeneração de Portugal no século XIX”, um estudo sobre o trágico em 

Os Maias, avaliando, também, a questão do incesto entre as personagens Carlos e Maria Eduarda.  
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destruição. A casa, constituída como símbolo dos Meneses também é punida por seus erros, 

por seus pecados. 

Decididos no pecado, mas envolvidos pelo remorso, os amantes pensam numa 

“fuga”, sonham com um lugar onde poderiam viver livremente seu amor, distanciados da 

família ou de quem os pudesse condenar. André faz o convite: “— Por que não fugimos, por 

que não nos vamos daqui?” (CARDOSO, 1996, p. 439). Nina concorda com ele, dizendo que 

irão para onde André desejar e que ambos terão uma nova vida. Os amantes agora buscam o 

espaço utópico (FOUCAULT, 2009, p. 414-15), o espaço irreal, idealizado. Quando Nina 

concorda com André, ela sabe que está gravemente doente e que, na verdade, não conseguirão 

realizar esse intento.  

Essa proposta de fuga será repetida, partindo de Nina, quando sua doença já está 

num estágio mais avançado: “Se Deus quiser, vamos para uma cidade grande, onde a gente 

possa viver sem que ninguém se incomode com nossa vida” (CARDOSO, 1996, p. 17). 

Agora, é André que tem a certeza de que nunca realizarão seu intento, e embora concorde 

com ela, só o faz para animá-la. À esperança sucede a realidade, cristalizando o espaço da 

fuga em utopia, em pura ilusão. Esse espaço utópico também funciona como negação à 

realidade, negação à morte que espreita Nina. Perdidas as esperanças, resta o sonho com o 

“falso paraíso que [Nina] evocava” (CARDOSO, 1996, p. 17) e do qual André duvidava de 

que ela mesma pudesse acreditar. 

O porão do Pavilhão e os jardins também são heterotopias de desvio para Ana. 

Apesar de o primeiro não ser o lugar onde Ana manteve sua relação adúltera com Alberto, 

torna-se um ambiente por ela cultuado. Sua obsessão por Alberto, iniciada ainda na época em 

que Nina e o jovem eram amantes, não cessa com a morte dele. Essa relação estabelecida com 

o rapaz ocorreu por forças das circunstâncias, não nutrindo ele nenhum sentimento por ela. 

Contudo, Ana descobre-se mulher, com sentimentos, desejos e um obstáculo intransponível 

entre os dois: Nina. Não estando à altura da rival, enche-se de mais mágoas e inveja, 

aumentando seu ódio pela cunhada: “que raiva, que desespero por não poder completar o 

vazio que o dominava, por não ter poderes para anestesiar naquela mente envenenada a 

imagem da mulher que o obsedava!” (CARDOSO, 1996, p. 197). 

Alberto não suporta o abandono de Nina e suicida-se, selando para sempre a 

impossibilidade de Ana apossar-se do que fora de sua cunhada. Ela ansiava menos pelo 

homem que pelo objeto de disputa com sua rival. Seu sentimento era mais obsessão que amor, 

no entanto ela deu vazão a essa ilusão até ser, anos mais tarde, desmascarada por Nina, 
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quando essa lhe diz: “E não se iluda, você nunca amou Alberto. O que a aprisiona agora à 

imagem do que ele foi não é o amor, mas o remorso” (CARDOSO, 1996, p. 349). 

Ana fez do porão um lugar privilegiado, excepcional, que a levou a viver outra 

realidade, diferente da sua existência cotidiana, constituindo-o como espaço de rotura, 

significativo. Em outras palavras, ao não aceitar a morte de Alberto, tenta fixar a imagem dele 

e imaginar sua presença nos lugares por onde ele passava: “Não penetrava a realidade dessa 

morte, nem assimilava a verdade do seu desaparecimento. [...] visitava os lugares onde o 

havia visto antigamente. Supunha assim que talvez pudesse depará-lo de um momento para 

outro” (CARDOSO, 1996, p. 355). Contudo, o tempo faz com que as imagens escapem de sua 

memória e se desfaçam aos poucos, o mesmo acontecia com os elementos que o cercavam, 

como os canteiros do jardim, que vão se desintegrando. Assim, o porão foi se transformando 

em local cultuado, o símbolo da existência de Alberto: 

 

Se o corpo ali não se encontrava, não fazia mal [...]. Mas seu túmulo, a meu 

ver, era o Pavilhão, onde exalara o último suspiro. Aquelas paredes 

manchadas de sangue, que depois tantas vezes eu fui afagar com mãos 

trêmulas, eram os contornos do único espaço onde podia velar sua 

lembrança. Ali eu chorava e revivia [...] (CARDOSO, 1996, p. 355). 

 

Esse ambiente torna-se, assim, distinto de todos os outros por propiciar a ligação 

de Ana com o seu objeto de devoção. Abriga, em seu interior, todos os elementos que 

conectam Ana a Alberto. Cada objeto disposto no quarto do porão, seja a cama onde a 

mancha de seu sangue permanece, sejam os objetos de jardinagem, são matéria viva de sua 

existência, perpetuando-o nas lembranças de Ana. A tentativa desesperada de conservá-lo faz 

Ana eleger o ambiente como inviolável e, principalmente, seu.  

Manter o local intacto, para Ana, tem dupla função: a primeira, como acabamos de 

citar, é constituí-lo como espaço devotado a Alberto, perpetuando-o na memória e além do 

tempo histórico; a segunda é ter uma prova concreta contra Nina para responsabilizá-la pela 

morte do jardineiro. Com isso, Ana inverte as posições que ambas ocuparam na vida de Alberto, 

mantendo-se num status superior a sua rival. Não conseguindo ter domínio sobre a rival, Ana 

toma para si o espaço que pertenceu a ele, o local de sua morte, e pretende usar isso contra 

Nina, mostrando que essa não é digna daquele território.  

Ana tranca a porta de acesso ao porão do Pavilhão e, sendo a única detentora da 

chave, torna-se guardiã do local. A chave, junto a seu peito, toma o lugar do escapulário e, 

assim como ele, é objeto de devoção. A porta, fechada à chave, pode ter muitos sentidos, pode 

ser “o local de passagem entre dois estados, entre dois mundos, entre o conhecido e o 
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desconhecido, luz e trevas, o tesouro e a pobreza extrema” (CHEVALIER; GEERBRANT, 

1993, p. 735). Neste caso, simboliza a entrada do mundo venerado de Ana e, ao mesmo 

tempo, impedimento, barreira contra elementos indesejáveis. 

Ela não contava, entanto, que Nina, não encontrando a chave, arrombasse a porta 

e adentrasse em seus domínios sagrados. Precisava demonstrar a sua rival, a quem sempre 

estivera em posição inferior, que era senhora absoluta daquele lugar, precisava dominá-la. 

Imóvel, na escuridão do porão, espera momento oportuno para mover-se, surgindo como uma 

sombra indefinida. Nina estremece, tomada pelo medo, com voz trêmula, pergunta quem ali 

estava. Ana responde com um riso incontido, feroz, que atinge sua rival, deixando-a 

vulnerável. Ela consegue, finalmente, a supremacia sobre a inimiga. Esse riso feroz, que 

indica domínio da situação, propicia a ela vingança, é um momento de prazer. 

Julga Ana que Nina não tinha mais familiaridade com o ambiente, que os 

acontecimentos passados tinham se perdido e o porão significava para essa apenas um 

cômodo onde poderia viver seus amores ilícitos. O uso daquele quarto, daquela cama com o 

jovem amante é uma violação ao ambiente, por isso Ana resolve expulsar a transgressora.  

O jogo, entretanto, vira. Ana acreditava que havia conseguido perpetuar Alberto 

ao transformá-lo em mito, mantendo-o vivo na memória e nas ilusões que criara. Ana nota 

que não estava em posição de vantagem quanto a Nina, pois ficara no passado, presa a uma 

imagem que paulatinamente foi esvanecendo-se. Sua rival, como sempre à sua frente, soubera 

tornar vivo o objeto de seu amor, identificando semelhanças entre Alberto e André e 

revivendo com o filho seu passado. A revelação deixa Ana pasma por não ter percebido antes 

os traços semelhantes entre os dois jovens, Alberto e André. Esse último é o próprio eco do 

passado e, na ânsia de revivê-lo em matéria, Ana vai atrás do rapaz, tenta seduzi-lo, mas, 

diferente de Alberto, ele não cede aos desejos da carne. Rejeita-a veementemente.  

Sendo impossível viver a paixão obsessiva que guardara por Alberto com André, 

Ana permanece atada emocionalmente ao porão do Pavilhão. Tempos depois da morte de 

Nina e do esfacelamento da família, ela abriga-se no Pavilhão, elegendo-o como sua última 

morada. A Casa Principal não mais era habitada, estava em ruínas e prestes a cair, ainda 

assim, mantinha a sua beleza poética e ar fidalgo, como descreve Padre Justino: 

 

Vejo-a ainda, com seus enormes alicerces de pedra, simples e majestosa 

como um monumento em meio à desordem do jardim. A caliça já tinha 

quase completamente tombado de suas paredes, as janelas, despencadas, 

batiam fora dos caixilhos, o mato invadia francamente as áreas outrora 

limpas e subia pelos degraus já carcomidos — e no entanto, para quem 

conhecia a crônica de Vila Velha, que vida ainda ressumava ela, pelas fendas 
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abertas, pelas vigas à mostra, pelas telhas tombadas, por tudo enfim que 

constituía seu esqueleto imóvel, tangido por tão recentes vibrações 

(CARDOSO, 1996, p. 564).  

 

O Pavilhão, contrariando expectativas, uma vez que é descrito por várias das 

personagens como lugar mais decadente que a Casa Principal, ainda se mantinha de pé como 

em anos anteriores. Estava desgastado, envolvido pela densa vegetação que o tomava. Espaço 

e natureza quase se fundem, simbolizando o local em que o instinto se sobrepõe ao racional. 

Monumento das torpes paixões, exala seu hálito de vida e envolve suas vítimas até o último 

suspiro delas. Ali, o corpo e o espírito de Ana penitenciam-se, nos seus últimos momentos. 

Padre Justino vê o ambiente como uma “prisão sufocante”, um cubículo miserável não só na 

aparência, mas na aura negativa que exalava, lugar “abandonado da graça de Deus” 

(CARDOSO, 1996, p. 565).  

Mesmo passados anos, Ana não conseguiu encontrar paz de espírito. Remorso e 

culpa pelo modo como se deixou conduzir diante dos fatos que envolveram os Meneses e 

Nina pesam em sua alma. Ana revela ao padre que guardou o segredo da maternidade de 

André e, consequentemente, outros carregaram culpas que pertenciam a ela. Se este fosse o 

único tormento de Ana, poderíamos dizer que, contrita, buscou absolvição. Sendo, entretanto, 

inconformada e volúvel, seu tormento também repousa em outro motivo. Ana precisa, 

desesperadamente, sentir que existiu, que não fora completamente privada das paixões, pois, 

para ela, só os seres transgressores experimentam os prazeres da vida. Não lhe bastava o 

perdão pelos seus erros, mas o reconhecimento de que também fora humana, pecadora e, 

como estes, poderia contar com o perdão de Deus. 

No fim da vida, o porão do Pavilhão transforma-se de lugar profano ao qual ele 

cultuava a abrigo, espaço com o qual Ana identifica-se. Ela, finalmente, encontra seu espaço 

de identificação, tal qual Nina, podendo passar os restos de seus dias livre das convenções da 

família, pois já não tinha mais a quem estar subordinada. Dessa maneira, pode eleger o local 

onde ficaria até o fim de seus dias.  

Ironicamente, só no fim da vida Ana desfrutaria do subsolo do Pavilhão, deitando-

se “num catre feito de tábuas de caixote, sobre um colchão esburacado de onde irrompia a 

palha” (CARDOSO, 1996, p. 565) o qual fora de Alberto, como que num ato nupcial, 

entregando-se ao ambiente, agora, único e exclusivamente seu. Essa descrição do espaço 

também corrobora para caracterizar o aspecto psicológico da personagem (LINS, 1979), a 

lugubridade do porão reflete o desvario, a obsessão de Ana por vivenciar o proibido. 
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O porão do Pavilhão será lugar de identificação apenas para os seres acorrentados 

pelas paixões transgressoras. Ao final, Ana realiza sua última descida, “sepultando-se” no 

porão, ou seja, ela entrega-se, sucumbe aos apelos irracionais das emoções, não alcançando 

consolo com a confissão feita a Padre Justino: 

 

Voltei-me para ela, disposto enfim a perdoá-la [...]. Mas, de pé no quarto já 

quase totalmente escuro, verifiquei que Ana Meneses não existia mais. 

Inclinei-me para cerrar-lhe as pálpebras e, não sei, julguei perceber que no 

seu semblante não havia nenhum sinal dessa paz que é tão peculiar aos 

mortos (CARDOSO, 1996, p. 579). 

 

A escuridão amplia-se no quarto, conforme descreve Padre Justino e, por fim, o 

ambiente, mergulhando na sombra escura, que parece acompanhar a atormentada Ana, 

encerra a existência dos Meneses. O espaço não foi suficiente para oferecer realização e paz a 

Ana, uma vez que ele significa entrega aos sentidos terrenos e não a penitência e 

arrependimento por suas culpas. 

 



4 CRÔNICA DA CASA ASSASSINADA: DA LITERATURA PARA O 

CINEMA 

 

Tratando-se de cinema e literatura, inevitavelmente vem à tona discussões a 

respeito de originalidade e fidelidade. A literatura sempre foi uma rica fonte de inspiração 

para roteiros. Dadas as diferenças de linguagem entre as duas artes, surgem divergências de 

opinião sobre esse diálogo, aparecendo os defensores da transposição e os avessos a ela. A 

ideia do artista como gênio criador e, por efeito, a singularidade das obras, tomam força no 

século XVIII, com a publicação de Crítica do juízo, de Kant. A proposição é valorizar a arte 

pelos seus elementos estéticos, tornando-a independente da filosofia, da moral e do prazer. 

Em suma, é buscar pela arte uma satisfação desinteressada de objetos utilitaristas. As ideias 

de Kant contribuem para a autonomia da literatura, que não necessita ser justificada através do 

vínculo a um ideal moral, social ou religioso. A influência de Kant e outros pensadores 

românticos alemães dissemina o ideal da arte pela arte e chega até o século XIX. Já nesse 

século, essa práxis fica estabelecida como movimento estético, elevando a tendência da 

literatura como arte dotada de autonomia para realizar valores estéticos. Essas posturas podem 

ter sido responsáveis pela ideia da literatura como arte superior, não aceitando bem o processo 

de transposição das obras literárias para o cinema. 

Virgínia Woolf é citada como exemplo dessa resistência (HUTCHEON, 2011) 

quando, em 1926, faz um comentário negativo a respeito da transposição de Anna Karenina, 

de Tolstói, para o cinema. A escritora vê uma incompatibilidade da linguagem 

cinematográfica em expressar a interioridade da personagem Anna, por outro lado, acredita 

que o cinema deve desenvolver sua própria linguagem (HUTCHEON, 2011, p. 23). Nessa 

opinião, Woolf reúne dois pontos importantes para refletir sobre a transposição: as 

resistências e a dissolução delas por conta do entendimento de que as duas artes possuem 

linguagens próprias. 

Robert Stam, tratando de literatura e de cinema, em A literatura através do 

cinema (2008), traz à baila algumas discussões a respeito de como a crítica tem sido propensa 

a avaliar a adaptação fílmica de romances de modo negativo, propagando ideias de que o 

“cinema vem prestando um desserviço à literatura” (STAM, 2008, p. 20). Surgem, assim, os 

termos como “infidelidade”, “traição”, “deformação”, “adulteração”, entre outros, sempre 

apoiados no argumento de que “o livro era melhor”. Pensamentos como esses sobrevêm da 

não correspondência de expectativas que fazemos entre as duas mídias, muitas vezes 
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esperamos que um filme consiga captar aquilo que mais apreciamos numa obra literária e isto 

nem sempre é possível; adaptações diferem, podendo algumas saírem realmente a nosso gosto 

e outras não; adaptar pressupõe perder alguma característica manifesta da obra original. 

Essas ideias, para Stam, não devem servir de embasamento para defender a 

fidelidade como princípio metodológico, uma vez que a adaptação sempre difere do original 

devido à mudança do meio comunicativo:  

 

A passagem de um meio unicamente verbal como o romance para um meio 

multifacetado como o filme, que pode jogar não somente com palavras 

(escritas e faladas), mas ainda com música, efeitos sonoros e imagens 

fotográficas animadas, explica a pouca probabilidade de uma fidelidade 

literal, que eu sugeriria qualificar até mesmo de indesejável (STAM, 2008, p. 

20). 

 

Surgiram novas teorias que colaboraram fortemente para desarticular a ideia de 

superioridade de uma obra sobre a outra, baseando-se no pacto de fidelidade que deveriam 

manter entre si. Desses, Stam (2008, p. 20) cita: 

– Estruturalistas e pós-estruturalistas: lançam dúvida sobre a ideia de pureza, 

essência e origem, provocando um impacto indireto sobre a discussão acerca da 

adaptação. 

– Intertextualidade: com raízes no dialogismo, de Bakhtin, enfatizou a 

interminável permutação de traços textuais, e não a “fidelidade” de um texto 

posterior em relação ao anterior, o que facilitou uma abordagem menos 

discriminatória.  

O dialogismo bakhtiniano mostra que a expressão artística é uma “construção 

híbrida”, misturando a palavra de uma pessoa com a de outra. Se tal ideia é aplicável à 

literatura, que dizer do filme, que envolve colaboração? A fidelidade passa, assim, a não ser tão 

valorizada. A teoria da intertextualidade defende que todo texto relaciona-se com outro, seja de 

modo mais explícito ou implícito, logo seu significado não é independente, está ligado por uma 

extensa rede de sentidos que vão se agregando. Nesse sentido, uma adaptação não estaria 

profanando o texto original, apenas compondo essa imensa rede textual já existente. A 

intertextualidade, teoria nascida das reflexões sobre a literatura, auxilia, dessa maneira, a pensar 

a noção de fidelidade, uma vez que ela mesma reconhece que não existe um texto puro. 

Sendo o termo “fidelidade” impróprio para se trabalhar a adaptação, surge, dentro 

da teoria da adaptação, um rico universo de novos termos: tradução, realização, leitura, 
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crítica, dialogização, transmutação, transfiguração, transcodificação, entre outros. Cada qual 

com sua dimensão própria. Sobre o tropo da adaptação como “leitura”, diz Stam: 

 

[a] ‘leitura’ do romance-fonte, inevitavelmente parcial, pessoal, conjuntural, 

por exemplo, sugere que, da mesma forma que qualquer texto literário pode 

gerar uma infinidade de leituras, assim também qualquer romance pode gerar 

uma série de adaptações. Dessa forma, uma adaptação não é tanto a 

ressuscitação de uma palavra original, mas uma volta num processo 

dialógico em andamento. O dialogismo intertextual, portanto, auxilia-nos a 

transcender as aporias da ‘fidelidade’ (STAM, 2008, p. 21). 
 

Outra importante contribuição, citada por Stam, para os estudos da adaptação e 

para se pensar a noção de fidelidade, vem de Gerard Genette. Apoiando-se no dialogismo de 

Bakhtin e na intertextualidade, de Kristeva, ele propõe o termo “transtextualidade”, que de 

modo bem abrangente, abriga “tudo aquilo que coloca um texto, manifesta ou secretamente, 

em relação com outros textos” (GENETTE apud STAM, 2008, p. 23), abarcando cinco 

categorias. Interessa à teoria da adaptação a “hipertextualidade”, que estabelece a relação de 

um texto primeiro, no qual o trabalho se apoia, para criar um texto transformado, modificado. 

Esse texto primeiro Genette chama de “hipotexto” e aquele que sofre modificações o 

“hipertexto”. Pode-se dizer, então, que Ulisses, de Joyce é um hipertexto oriundo de 

hipotextos como Odisseia e Hamlet. Essas noções desenvolvidas por Genette, embora 

tivessem como objeto a literatura, mostram-se úteis para se pensar o processo de adaptação 

também.  

As adaptações fílmicas, conforme Stam, “são hipertextos nascidos de hipotextos 

preexistentes, transformados por operações de seleção, ampliação, concretização e realização” 

(STAM, 2008, p. 22). Nesta definição dada, já se pode observar o que é importante avaliar no 

cotejo entre as obras.  

Todas essas abordagens teóricas, para Stam, permitem uma análise ampla, 

intertextual, ao invés de uma restrita e discriminatória, como a noção de fidelidade. Avaliar 

uma adaptação, considerando se esta foi bem desenvolvida ou não, passa pela observância das 

relações dialógicas como interpretações, críticas e reescritas estabelecidas entre a obra-fonte e 

a obra adaptada, levando em conta as inevitáveis lacunas e transformações que ocorrem ao se 

passar de um material de expressão para outro ou mídias diferentes.  

Adaptações fílmicas de romances levam à reflexão de que elementos podem ser 

transponíveis para a nova mídia, quais podem ser descartados, quais suplementados, 

transcodificados ou substituídos, além de ampliarem o texto fonte com o acréscimo de 

intertextos como imagens e sons. 
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Gerard Betton (1987) também traz reflexões acerca da adaptação de uma obra 

literária para o cinema, em Estética do Cinema. Uma das primeiras observações do crítico é a 

quase impossibilidade da fidelidade à obra original, algo muito raro de acontecer, por conta da 

diferença de linguagem existente entre essas mídias e também porque as imagens que nascem 

da leitura serão sempre distintas das fílmicas, já que aquela pode ser imaginada e essa é dada 

a ver na tela. Para ele, a fidelidade até não é problema quando a descrição ocorre de forma 

“exterior”, com testemunhas objetivas que não venham a expor ponto de vista subjetivo a 

respeito dos fatos ou das personagens. O contrário é extremamente difícil, uma vez que “o 

filme não pode sugerir ou revelar temperamentos e provocar imagens mentais senão por uma 

relação de imagens e pela palavra” (BETTON, 1987, p. 116).  

Daí a dificuldade e muitas vezes o fracasso de adaptações fílmicas de obras 

literárias eminentemente psicológicas. Complementa essa dificuldade a necessidade de, no 

filme, tornar a narrativa inteligível à primeira vista, dada a fluidez do texto visual, que não 

permite voltar as imagens que estão sendo projetadas. Ainda de acordo com o crítico, o tempo 

é outro elemento a ser pensado numa adaptação, pois é preciso condensar em um mínimo de 

tempo o máximo de coisas, surgindo a necessidade de suprimir elementos do romance, 

conservando o essencial. Betton aponta que essas alterações já são um ato de criação, mesmo 

que o intento seja manter o máximo possível da obra literária. 

Ele defende, pois, a adaptação como um ato de recriação, entendendo a 

preocupação com a fidelidade da obra como uma “quimera”, algo irrealizável, mesmo que o 

escritor trabalhe estreitamente com o adaptador. Esse trabalho em conjunto, na visão do 

crítico, pode levar a adaptações “mais fiéis”, inteligentes e de qualidade, que possuem o 

mérito de “permitir que um grande número de pessoas tenham acesso às obras primas da 

literatura, visto que esses filmes geralmente fazem com que o espectador tenha vontade de ler 

os originais” (BETTON, 1987, p. 119-120), embora isso não seja regra geral.  

A defesa que Betton faz da adaptação parece-nos pontilhada de ressalvas quanto 

aos domínios do ato criador. Há uma certa defesa de adaptação mais virtuosa ser aquela que 

esteja mais próxima da obra original e que desperte o público para a visitação a esse original. 

Mesmo estudos mais recentes, como os de Linda Hutcheon, em Uma teoria da adaptação 

(2011) 47, mostram que ainda há um tratamento desigual, para não dizer marginalizado, da 

obra que foi adaptada, sobretudo se essa é oriunda de textos literários. Os estudos de 

                                                           
47 Esse estudo data de 2006 e foi publicado com o título A theory of adaptation, só recebendo tradução para o 

português em 2011. 
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Hutcheon são inovadores por desafiar esse olhar depreciativo que ainda recai sobre a 

adaptação. 

Complementando essas ponderações, Hutcheon (2011) esclarece que a adaptação 

é um processo de transcodificação de um sistema de comunicação para outro, como um 

processo semelhante à tradução de uma língua para outra. Se na tradução, inevitavelmente 

ocorrem mudanças que incidem não apenas sobre o sentido literal, mas sobre nuances, 

associações e o significado cultural do material traduzido, com as adaptações a tendência é 

que tais mudanças ocorram numa escala maior, atingindo mídias, gêneros, às vezes, idiomas, 

e consequentemente, culturas, esclarece Hutcheon48. 

Outro aspecto para o qual ela chama a atenção é que em nossa sociedade 

contemporânea, a adaptação está em todos os lugares, seja nas telas do cinema ou da tevê, nos 

palcos, na internet, nos vários gêneros textuais e mesmo em parques temáticos. Embora um 

fenômeno onipresente, tanto a crítica acadêmica como a jornalística ainda colocam muitas 

adaptações como secundárias, pondera Hutcheon. Para contrariar esses posicionamentos e 

levar o leitor a uma reflexão mais aprofundada do assunto, Linda Hutcheon observa que o 

número de obras adaptadas vem crescendo constantemente nas últimas décadas, assim como 

as premiações na cinematografia, com o Oscar, ou na TV, com o Emmy Awards. E acrescenta 

que uma das causas pode ser o surgimento de novas mídias, o que aumenta a demanda por 

novas histórias. 

Com esse vasto universo sobre o qual a adaptação pode transitar, há uma gama 

infinita de assuntos a serem explorados, ainda assim, grande parte dos estudos acadêmicos 

sobre a adaptação continuam a focalizar as transposições cinematográficas de textos literários. 

Para nós, brasileiros, uma das razões pode estar na própria história de nosso cinema. 

Literatura e cinema, apesar de protagonizarem as dissidências de críticos a 

respeito de qual das formas de expressão seria melhor, sempre alimentaram uma a outra. Logo 

ideias como a que Stam comenta de perceber o cinema como desserviço à literatura caem por 

terra, principalmente com o auxílio de novas teorias que iluminam o diálogo entre essas duas 

artes49. No Brasil, a exemplo, a literatura a partir da década de 20 serviu de inspiração para o 

cinema nacional na década de 60. Digno de se frisar, também, que a partir de 1915 os filmes 

nacionais começam a ser inspirados em obras da nossa literatura, como Iracema (1919) e 

                                                           
48 As observações feitas por Linda Hutcheon constam da Nota para a edição brasileira do livro Uma teoria da 

adaptação (2011), traduzido por André Cechinel, por meio de um projeto da Editora da Universidade Federal 

de Santa Catarina.  
49 Em outra publicação sua, Stam aborda, em capítulo intitulado “Os antecedentes da teoria do cinema”, vários 

argumentos que derrubam a ideia veiculada de que a literatura é superior ao cinema. Cf. STAM, Robert. 

Introdução à teoria do cinema. Trad. Fernando Mascarello. Campinas, São Paulo: Papirus, 2003. 
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Lucíola (1916), ambos produzidos por Antônio Leal. Ainda surgem Inocência (1915), O 

Guarani (1916), dentre outros, com produção do cineasta italiano, radicado no Brasil, Vittorio 

Capellaro.  

Por sua vez, o cinema influenciou a literatura em sua estrutura de composição. 

Aparecem textos fragmentados, como uma “montagem de ritmos ágil” (AVELLAR, 1994, p. 

100), cortes, uma sintaxe mais próxima da linguagem oral, diferentes pontos de vista, dentre 

outros. 

José Carlos Avellar, discorrendo sobre essa mútua influência em nosso país, em 

Cinema e literatura no Brasil (1994), diz que a invenção do cinema, ao propiciar um “olhar 

capaz de revelar as feições imediatas da vida e da natureza”, levou os escritores a reverem a 

experiência artística, sugerindo um modelo de literatura brasileira, ou seja, era mais do que 

“dar novas vidas às palavras”, era “inventar uma palavra que efetivamente nos representasse, 

de criar uma nova língua, e nela uma identidade, um país” (AVELLAR, 1994, p. 95), como 

fizeram os nossos modernistas nos anos 20. Isso nos leva a entender que ambas as artes 

oferecem à outra sua contribuição, ampliando, enriquecendo nosso universo cultural.  

A criação artística está sempre em movimento. O livro lido ou o filme assistido, 

ambos estimulam o imaginário, a partir da letra ou das imagens e ampliam nossas 

descobertas. Portanto, não há coerência em se estabelecer hierarquia entre as obras que entram 

no processo de adaptação. Ao se fazer uma adaptação de uma obra literária para o cinema, 

cria-se uma nova obra, pois cada roteirista tem sua relação particular com o original. Alguns 

ficam mais presos ao texto literário, outros criam a partir das impressões mais fortes que a 

obra deixa durante a leitura. Apesar de posturas diferenciadas, todos têm um ponto em 

comum, sabem ser impossível transpor todo o livro para as telas, afinal são mídias com 

linguagem distintas.  

O roteiro, que surge a partir do texto literário, é “escrita particular que vive não 

para ser lida como tudo quanto é texto mas para gerar imagens, preparar um filme, apagar-se 

na luz do projetor” (AVELLAR, 1984, p. 97). Essa definição já possibilita vermos a 

necessidade de fazer as modificações ao trabalhar a adaptação. Nelson Pereira dos Santos, 

filmando Vidas Secas (1938), de Graciliano Ramos, diz que “o texto é um estímulo para 

deixar a imaginação voar livre e não anotações de uma cena a ser reconstruída tal e qual 

imagens. Não se trata de ilustrar o que está escrito, nem mesmo de traduzir em imagens 

determinado modo de escrever. Trata-se de expressar a emoção provocada pela leitura” (apud 

AVELLAR, 1994, p. 97). A defesa do cineasta é em prol da liberdade de criação, que permeia 

o processo de adaptação, em maior ou menor grau. 
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Complementando essa reflexão, Ismail Xavier, em “Do texto ao filme: a trama, a 

cena e a construção do olhar no cinema” (2003, p. 61), ao tratar das divergências de postura 

ante a adaptação, observa que a ideia de fidelidade acabava sendo outorgada pelo 

posicionamento do crítico quanto ao seu juízo de valor tanto do texto como do filme. Este 

julgava o cineasta e suas “traições”, ao invés de aceitar a livre interpretação e a recriação que 

eram feitas. Contemporaneamente, graças à interação entre as mídias, ao se expressar um 

juízo de valor crítico, esse critério deixou de figurar como principal. É preciso manter em 

mente que realizar adaptações de uma mídia para outra prevê perdas e ganhos, as quais não 

devem configurar como aspectos avaliativos da obra.  

Diz sobre a adaptação Eduardo Escorel, diretor do filme Lição de Amor, adaptado 

de Amar, verbo intransitivo, de Mario de Andrade: 

 

[Adaptar um texto] é ao mesmo tempo mais fácil e mais complicado. Mais 

fácil talvez que a criação de um roteiro original, mas ao mesmo tempo 

complicado porque trabalhar sobre um material já organizado 

dramaticamente não quer dizer que ele possa ser transposto mecanicamente 

para o cinema, numa filmagem frase a frase (apud AVELLAR, 1994, p. 

111). 

 

Na adaptação, o texto do romance é estímulo para que a imaginação flua. Como 

diz Hutcheon (2011, p. 28) “a adaptação é repetição, porém repetição sem replicação”, uma 

vez que cada obra mantém-se por conta própria, constituindo um processo de memória e 

mudança. É manter a continuidade, que possibilita o prazer do reconhecimento, mas, ao 

mesmo tempo, absorvê-la com um prazer do novo, do diferente. As adaptações podem refletir 

diversas intenções: tanto o desejo de consumir e apagar a lembrança do texto original, como 

de questioná-lo ou, até mesmo, prestar-lhe homenagem.  

O que adaptar, afinal, do texto para o filme? Poderia ser o “espírito” de uma obra 

ou de um artista? Tal critério tem servido para justificar mudanças radicais na transposição, 

observa Hutcheon. Também se fala em adaptar o “tom” e o “estilo”50 da obra. Hutcheon 

                                                           
50 Ismail Xavier observa, a partir do cotejo entre o filme Lavoura arcaica, de Luiz Fernando Carvalho, e a obra 

homônima, de Raduan Nassar, o que se entende por estilo. Este é considerar a equivalência mais perfeita 

possível entre uma obra e a sua transposição, ou seja, é perceber que “a fotografia reproduz a atmosfera 

sombria ou luminosa do livro, que o ator compõe bem a fisionomia e o caráter dos protagonistas, que a 

montagem e os movimentos de câmera imprimem o ritmo certo, que a música infunde a tonalidade correta 

(tomando o romance como gabarito), de modo a privilegiar a ideia da filmagem com transplante de efeitos e 

de sentidos” (XAVIER, 2003, p. 63, grifo nosso). Xavier demonstra que ao buscar o estilo, quer-se manter o 

que é específico da obra literária no filme, usando de especificidades do cinema para se alcançar esse intento, 

apoiando-se na crença de que “haverá um modo de fazer certas coisas, próprias ao cinema, que é análogo ao 

modo como se obtêm certos efeitos no livro” (XAVIER, 2003, p. 63). A questão que Xavier põe sobre o estilo 

é como a crítica julga esse fator como bem trabalhado ou não se ele se apoia na percepção pessoal diante de 

uma obra de arte. Um terreno certamente arriscado. 
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considera todos esses aspectos bastante subjetivos, difíceis de teorizar. A maior parte das 

teorias da adaptação chegam a um acordo comum de que o enredo é o elemento mais 

comumente transposto de uma mídia para outra (HUTCHEON, 2011, p. 33). A estudiosa vai 

se concentrar em demonstrar que essas adaptações dos enredos acontecem por diferentes 

modos de engajamento, que ela considera como narrar, mostrar ou interagir, que mais à frente 

detalharemos. Além disso, ela considera a adaptação a partir de três perspectivas diferentes.  

A primeira é a adaptação como produto formal, transposição anunciada e 

extensiva de uma ou mais obras e pode envolver mudança de mídia, de gênero e de foco; a 

segunda é a adaptação como um processo de criação que, para a estudiosa, envolve tanto uma 

re(interpretação) quanto uma re(criação). Em outras palavras, interpreta-se a obra original a 

partir da sensibilidade e individualidade do adaptador e, na devolutiva, apresenta-se um 

produto que, geralmente, aparece numa roupagem diferenciada (e talvez mais atualizada) para 

ser aceita. A terceira é vista a partir do processo de recepção. A obra só será experimentada 

como adaptação porque reconhecemos outras que ali ressoam, num processo intertextual. 

Havendo esse reconhecimento, ocorre a “duplicidade enriquecedora e palimpséstica da 

adaptação” (HUTCHEON, 2011, p. 166), caso contrário, ela será experimentada apenas como 

uma obra qualquer, não fechando o processo em sua totalidade. 

No processo de adaptação há de se levar em conta que a transposição não apenas 

pode modificar os gêneros e as mídias, mas os modos de o público interagir com as obras que 

receberam a adaptação. Sendo todos esses modos imersivos, oferecem maneiras diferentes de 

serem experimentados. O modo “contar”, especificamente na literatura narrativa, é guiado 

pela imaginação, desencadeada pela decodificação das palavras contidas no texto e sobre a 

qual o leitor tem absoluto controle. Ele possui o livre arbítrio para criar suas imagens como 

para impor o ritmo com o qual quer absorver a obra.  

Passando para o modo “mostrar” e pensando em filmes e peças teatrais, a 

imaginação cede lugar à percepção direta, visível. Se aqui se perde em possibilidade de criar 

as próprias imagens, ganha-se em expansão de elementos externos como cores, luzes e sons. 

Em contrapartida, “uma dramatização mostrada é incapaz de se aproximar do jogo verbal 

complicado da poesia contada, ou do entrelaçamento entre descrição, narração e explicação 

que a narrativa em prosa conquista com tanta facilidade”, mas “o modo performativo nos 

ensina que a linguagem [verbal] não é a única forma de expressar o significado ou de 

relacionar histórias” (HUTCHEON, 2011, p. 48), gestos e imagens contribuem 

expressivamente para isso. Já o modo “interagir” convida-nos para imergirmos na realidade 



176 

virtual, “entrarmos” nesse mundo para agir dentro dele, complexificando, em termos de novas 

linguagens, a comunicação.  

Em suma, o que pretende alcançar com a proposta de análise dos modos de 

engajamento é mostrar a peculiaridade de cada um, com seus recursos e linguagens próprios, 

desierarquizando um artefato estético perante o outro. Esses três modos de engajamento 

também propiciam uma estrutura de análise que busca explorar mais que apenas os aspectos 

formais da adaptação, como o ponto de vista, interioridade/exterioridade, tempo, ironia, 

ambiguidade, metáforas e símbolos, personagens, motivações, etc. 

Sendo a adaptação também um processo, Hutcheon propõe reflexões acerca de 

quem adapta uma obra e o labor criativo/colaborativo desempenhado por este; que motivações 

levam alguém a adaptar uma obra; a recepção do público à obra transposta; a análise do 

contexto sociocultural em que ocorre a transposição, uma vez que a cultura está sempre em 

movimento, tornando alterações inevitáveis. Essas perspectivas ampliam a análise mais 

tradicional de verificar apenas o “como” a adaptação ocorre, para o “quem”, “por que”, 

“quando” e “onde” elas acontecem.  

A adaptação, como processo, leva em conta um elemento pouco ou nem discutido 

pelos teóricos dessa área há algumas décadas, o adaptador ou roteirista. Deve-se considerar 

que, ao adaptar a obra, esse profissional trabalha com sua interpretação, sua sensibilidade, seu 

talento, seu interesse, que podem divergir do interesse de outros adaptadores. Isso justifica por 

que uma mesma obra de origem possa ter tantas versões diferentes. As mudanças que ocorrem 

num texto que recebe a adaptação são necessidades tanto da transposição de mídias e/ou 

gêneros, bem como do olhar pessoal do adaptador, com suas idiossincrasias particulares, a 

experiência e seu talento. O posicionamento do adaptador pode ter motivações bastante 

variadas: desde atrativos econômicos, passando por reconhecimento e prestígio cultural, até 

questões pessoais ou políticas.  

Quaisquer que sejam os motivos, Hutcheon entende que “deveriam ser seriamente 

consideradas por uma teoria da adaptação, ainda que isso signifique reavaliar todo o papel da 

intencionalidade em nosso pensamento crítico sobre as artes em geral” (HUTCHEON, 2011, 

p. 136). Enfim, esse aspecto é bastante denso e muitas considerações podem surgir dessa 

análise, pois se propõe que seja pensado o processo criativo da adaptação, os ideais do criador 

ao fazer a adaptação e ainda como o público vê e recebe esse novo trabalho. Interessa-nos 

explorar, neste trabalho, de forma muito pontual o interesse do adaptador da obra em estudo.  

Toda forma de arte produzida está, inexoravelmente, ligada a um contexto — um 

tempo, um espaço, uma sociedade e uma cultura. A arte produzida submete-se ao seu tempo 
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histórico, retirando dele sua identidade, seu diferencial, aquilo que Walter Benjamim, em 

Sobre Arte, Técnica, Linguagem e Política (1992) chama de autenticidade. Ao tratar das 

mudanças ocorridas no campo das artes por conta da reprodutibilidade técnica, Benjamim 

abre seu trabalho com uma observação de Paul Valéry, que bem ilustra as mudanças 

inexoráveis por quais as artes, em geral, passam: 

 

Em todas as artes existe uma parte física que não pode continuar a ser olhada 

nem tratada como outrora, que já não pode subtrair-se ao conhecimento e 

potência modernos. Nem a matéria, nem o espaço, nem o tempo são desde 

há vinte anos o que foram até então. É de esperar que tão grandes inovações 

modifiquem toda a técnica das artes, agindo, desse modo, sobre a própria 

invenção, chegando talvez mesmo a modificar a própria noção de arte em 

termos mágicos (VALERY apud BENJAMIM, 1992, p. 71). 

 

Se as artes mantêm-se em processo de constante mudança, obviamente que a 

adaptação de uma obra, que já anuncia abertamente a sua relação com outra obra, antecedente, 

marca claramente essa variação. Ao investigar esse processo, o pesquisador, invariavelmente, 

passará por questões como contexto de criação, observando elementos como a materialidade 

envolvida na mídia, o modo de engajamento, bem como o contexto de recepção, em que 

estratégias paratextuais ao filme, como a publicidade elaborada em torno da obra, o status das 

celebridades do diretor ou das estrelas também apresentam seu peso na análise. Pensando não 

apenas em momento histórico ou social, outro ponto importante acerca da adaptação diz 

respeito a esse processo de uma cultura para outra. A adaptação transcultural citada por 

Hutcheon (2011, p. 196), além da tradução, traz uma mudança condicionada pela cultura de 

diferentes lugares, que certamente modificarão, e muito, o significado e o impacto das obras.  

Partiremos dessas perspectivas elencadas por Linda Hutcheon para a análise da 

transposição do romance Crônica da casa assassinada (1959), de Lúcio Cardoso, para o filme 

A casa assassinada (1971), de Paulo César Saraceni. Hutcheon oferece, em suas reflexões, 

muitos pontos a serem discutidos a respeito da adaptação. Por questões de ordem prática, foi 

preciso fazermos um recorte da discussão que a estudiosa oferece para atendermos 

especificamente o objeto desta tese.  

 

 

4.1 AS LETRAS NA MIRA DA LENTE 

 

Uma das questões que aquece a discussão sobre a adaptação de uma obra literária 

para um filme é [acreditam alguns críticos] a impossibilidade de se filmar uma obra subjetiva, 
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em que as personagens mergulham em reminiscências, reflexões, memórias, conflitos 

internos. Comentamos a opinião de Gerard Betton, que enxerga maiores problemas ao se 

adaptar uma obra psicológica. É certo que a linguagem literária desenvolve a interioridade 

com maior precisão, por conta dos recursos narrativos próprios. Apesar dessa opinião, temos 

bons exemplos de transposição em que foram encontradas soluções satisfatórias para se 

resolver a questão, ao se criar soluções para fazer uma equivalência entre os recursos 

estilísticos do texto e os visuais. 

Verdade é que a crítica nem sempre recebe bem esses “esforços” dos cineastas, 

reforçando, de certo modo, a ideia de que a interioridade é própria do modo contar, enquanto 

que o mostrar e o interagir serviriam para expressar a exterioridade. Um clichê, como 

argumenta Hutcheon. Ela cita escritores e críticos de cinema defendendo essa 

incompatibilidade, mas demonstra que outras saídas são encontradas para que os processos 

internos das personagens sejam expressos pelas artes performáticas (cinema, teatro, dança, 

etc). Um dos exemplos citados por Hutcheon e muito sugestivos é o filme Retrato do artista 

quando jovem (1978), de Joseph Strick, adaptado da obra homônima de James Joyce. Para a 

filmagem, Strick usa flashbacks e flashforwards para representar a subjetividade fraturada de 

Stephen. O tema central recai para a culpa internalizada e não tanto o processo da criatividade 

artística. Closes e montagens simbólicas ajudam a incorporar e estabelecer esse novo tema 

(HUTCHEON, 2011, p. 91). 

A pesquisadora ressalta que “o filme pode encontrar equivalentes 

cinematográficos” (HUTCHEON, 2011, p. 94) e cita alguns truques visuais e exteriorizados 

para expressar o subjetivo, como o uso da fantasia ou do realismo mágico através de técnicas 

como câmera lenta, corte rápido, lentes distorcidas (olho de peixe, telefoto), iluminação, ou 

utilizando vários outros tipos de películas cinematográficas. Outro elemento que contribui 

muito para criar a subjetividade são os efeitos sonoros e a música.  

Lawrence Kramer, citado por Hutcheon (2011, p. 95), expressa a importância da 

música, essa “nos conecta ao espetáculo a que assistimos na tela, pois invoca uma dimensão 

de profundidade e interioridade emprestada das reações de nossos próprios corpos ao 

ouvirmos a insistente produção de ritmos, tonalidades de cores e mudanças na dinâmica”. 

Outro exemplo de transposição de um texto subjetivo para as telas do cinema é 

dado por Stam (2008, p. 253-266), ao citar a novela Notas do subterrâneo (1864), de 

Dostoievski. Conforme Stam, a novela é contada por um narrador autoconsciente, 

atormentado e pouco confiável, por meio do gênero confessional, que vai além de um livro de 

memórias retrospectivo e bem planejado. Tem-se “a impressão de um homem que fala 
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consigo mesmo, contando uma história que ele está tentando explicar tanto para si quanto para 

os outros” (STAM, 2008, p. 254). A obra é o ponto alto da crescente subjetivização do 

romance, com sua personagem cada vez mais autoconsciente a respeito da identidade humana. 

Chega-se ao homem do subterrâneo, personagem que expressa toda a sua subjetividade 

solitária, monádica e idiossincrática.  

Para um adaptador a dificuldade pode repousar sobre como representar esse 

discurso “conflituoso, internamente dialógico de um narrador/protagonista neurótico” 

(STAM, 2008, p. 263), em que grande parte dos eventos é puramente mental e discursiva. 

Nicolas Sarquis, em sua adaptação argentina da novela, leva El hombre del subsuelo (1980) 

para a década de 30. A película inicia-se com protagonista, chamado Diego Carmona, 

tomando conhecimento de sua herança. Sarquiz trabalha a autoconsciência do personagem 

diferentemente, enfocando mais a performance mise-en-scène, deixando a voice-over, mais 

tradicional, para poucas ocasiões, como o início do filme — “Eu nunca terminei nada. Não 

sou nem mesmo um inseto” —, dando logo vez ao diálogo entre uma série de personagens. 

Stam observa que, nessa transposição, algumas questões filosóficas ficaram de lado, mas o 

idealismo é invocado por recursos como música lírica e popular da trilha sonora. O 

cosmopolitismo intelectual da novela (referências a pensadores franceses e alemães do 

Iluminismo) dá lugar ao cosmopolitismo cultural, evocando a França, os Estados Unidos e a 

Argentina. Outro aspecto diferenciado é a exteriorização do que era monólogo interno 

(dialogizado) na novela. Agora, “o homem do subterrâneo está sempre desabafando e é louco 

por uma briga. Ele é cheio de ressentimento tanto por aqueles socialmente abaixo quanto 

acima dele” (STAM, 2008, p. 264). Outras adaptações dessa mesma novela são comentadas 

por Stam, demonstrando que são inúmeras as possibilidades de se transpor uma obra literária 

de cunho subjetivo para as telas. Deve-se manter em mente que, feito isso, teremos uma nova 

obra, uma vez que avaliamos esse procedimento por uma ótica intertextual. 

A escolha em adaptar uma obra literária pode ser motivada por ser ela conhecida 

da crítica e/ou do público ao longo dos anos. Crônica da casa assassinada obteve 

receptividade positiva no meio literário51. O romance já recebia atenções antes mesmo de sua 

estreia, conforme consta em anotação de Lúcio Cardoso em Diários, na data de 21 de 

                                                           
51 Conforme vimos no primeiro capítulo deste trabalho, os romances intimistas não chegaram a atingir, no 

cenário nacional, popularidade, como os romances de cunho social. Lúcio Cardoso, ao publicar Maleita 

(1934) é bem recebido pela crítica, que o considerava representante da linha regionalista. No entanto, Lúcio 

trata de romper com essa corrente e seus romances não têm a mesma repercussão que obras como a de Jorge 

Amado, expoente maior de uma literatura que alcança popularidade também com o público. Observamos que 

o romance Crônica da casa assassinada alcança alguma popularidade no meio mais literário, mas, após 

algumas décadas, cai no ostracismo, por conta do posicionamento da crítica, favorável a uma determinada 

ideologia política.  
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fevereiro de 1959: “Um jornal publica hoje a capa do meu livro a sair no mês próximo” 

(CARDOSO, 2012, p. 478), apontando a publicidade que já cercava a obra, e que continuou 

sendo comentada por jornalistas, escritores e críticos literários, como já pontuamos em 

capítulo anterior. É notável como uma avaliação negativa, desferida por Olívio Montenegro, 

no jornal Diário Carioca, de 17 de maio de 1959, praticamente dois meses após a publicação, 

ajudou a alçar a publicidade do romance. Lúcio responde ao crítico, atiçando ainda mais todo 

o contexto. José Condé comenta a nota no jornal Correio da Manhã, com o título “Lúcio 

Cardoso — responde e ataca”. Apesar do título instigante, Lúcio Cardoso faz uma crítica sutil 

e elegante ao colega — ambos, Cardoso e Montenegro tratam-se como amigos – dizendo que 

o amigo devia estar apenas implicando com ele e observa que o comentário sobre incesto 

leva-o a acreditar que Montenegro nem sequer leu todo o romance para verificar, ao final, se 

cabia tal afirmação. 

O crítico literário e jornalista Walmir Ayala, publica no jornal Correio da Manhã 

duas edições (6 e 20 de junho de 1959) nas quais lança um questionamento levantado a partir 

do ataque de Montenegro, o qual acusava o romance de Lúcio de ser imoral. Ayala conseguiu 

envolver um rol de importantes críticos a favor de Lúcio Cardoso52, movimentando a crítica e 

instigando o público, o que se pode chamar de uma jogada de marketing que dá ao romance 

mais proeminência na cena nacional. 

Outro aspecto a ser considerado é a proximidade entre o escritor e o cineasta. 

Paulo César Saraceni conheceu Lúcio Cardoso por meio de Octávio de Faria, outro 

proeminente escritor na cena nacional. Apaixonados por cinema e literatura, os três artistas 

mantinham uma proximidade e trocavam muitas ideias. Saraceni tornou-se conhecedor das 

obras de Lúcio. O cineasta considerava a prosa de Lúcio perfeita para o cinema: “Em 

qualquer coisa dele que eu lia, via a possibilidade de um filme”53. A afinidade que Lúcio 

Cardoso mantinha com o cinema e que refletia em sua obra foi logo observada pelo jovem 

                                                           
52 Ayala começa seu artigo com o seguinte questionamento: “Pode uma obra literária ser tachada devido 

unicamente às suas circunstâncias episódicas?” e, em seguida, faz uma distinção entre o leitor comum e o 

crítico literário, lembrando que esse deve julgar a obra como objeto estético e que, por mais controverso que 

seja o tema dela, deve ser vista como obra de arte. Seguem ainda, após os comentários de Ayala, defesas de 

Octávio de Faria, Manuel Bandeira e Eneida Morais. Cf: AYALA, Walmir. Crônica da casa assassinada – Um 

romance imoral? Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 6 jun. 1959, p. 8.  
53 Entrevista concedida a José Geraldo Couto, para o jornal Folha de São Paulo, Ilustrada, em 16 de outubro de 

1998, no Festival de Cinema de Brasília, com o título Saraceni leva o seu “Viajante” ao evento. Lúcio e 

Saraceni tinham em mente fazerem juntos, além de Porto das Caixas, a filmagem de mais dois de seus 

romances: Crônica da casa assassinada e O Viajante. Saraceni consegue fechar o círculo e nomeia sua obra 

compartilhada com Lúcio de Trilogia da paixão.  
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diretor de cinema e ambos já planejavam a filmagem de Crônica da casa assassinada54, 

quando Saraceni vai estudar no Centro Experimental de Cinematografia, em Roma, entre 

1961 e 1962. 

Na Itália, o jovem cineasta já sonhava em como fazer um filme intimista em 

cinemascope (SARACENI, 1993, p. 99), como se previsse o que aconteceria em 1971. 

Durante sua estada em Roma, ele recebe uma carta da atriz Edla von Steen55, que lhe pede 

para convidar Luchino Visconti para dirigir a Crônica da casa assassinada e sugere que 

Saraceni seja o assistente do diretor italiano. A resposta negativa de Saraceni foi imediata, 

afinal, ele e Lúcio já haviam combinado que o filme seria seu. Ainda assim, registra Saraceni, 

Edla, no Brasil, movimenta o cenário para que o filme saia e escreve novamente a ele, 

pedindo que volte ao país para filmar o longa-metragem. Ela já havia escolhido inclusive o 

elenco e queria o papel de Nina.  

A atriz fala ao amigo que Lúcio tinha feito um roteiro, mas por ser muito 

romântico, ela encomendara outro a Millôr Fernandes56. Para demonstrar a publicidade que 

foi criada para o projeto do filme naquele instante em que se fazia ausente do Brasil, Saraceni 

ainda publica em seu livro de memórias, Por dentro do Cinema Novo, uma carta que recebera 

de Gláuber Rocha convidando-o para retornar ao país e dar vazão ao projeto de A casa 

assassinada. Na carta, Gláuber argumenta que o curta Arraial do Cabo (1960), de autoria de 

Saraceni, repercutia positivamente, dando a entender que não havia melhor hora para começar 

um longa-metragem. O que se vê, portanto, é que o romance gozava de boa reputação, o 

suficiente para movimentar importantes pessoas do cinema para transpô-lo para as telas. 

Antes mesmo que estivesse tudo organizado, vemos que se criava publicidade em torno do 

futuro filme57.  

Pensar no elenco é outro aspecto a ser considerado para assegurar o sucesso 

artístico do filme e envolver o público, no entanto, ter nomes famosos nem sempre é garantia 

                                                           
54 Grande parte dessas informações consta do livro de memórias em que Paulo César Saraceni narra sua trajetória 

como cineasta. Ele reproduz acontecimentos, cartas trocadas com pessoas proeminentes ligadas ao cinema e 

artigos escritos para jornais. 
55 Edla von Steen, em 1960, então atriz, recebe três premiações, no Brasil, pela interpretação em “Na Garganta 

do Diabo”, do diretor Walter Hugo Khouri. Também foi premiada no Festival de Santa Marguerita, Ligúria, 

na Itália, por essa atuação. Cf: O Cruzeiro. Edla von Steen – Premiada na Itália com voto (e elogio) de 

Rosselini. Rio de Janeiro, 3 dez. 1960, p. 126-128; NA GARGANTA DO DIABO. Cinemateca Brasileira. 

Disponível em: <www.cinemateca.gov.br>. Acesso em: 10 abr. 2016. 
56 Quando retorna ao Brasil, Saraceni tem contato com os dois roteiros e confessa ter detestado o de Millôr 

Fernandes, apreciando o de Lúcio. O cineasta faz algumas alterações e somente o usará em 1971. 

SARACENI, 1993, p. 116. 
57 Diversas notas são publicadas no Jornal do Brasil, a exemplo, anunciando a produção do filme A casa 

assassinada. Em 13 de janeiro de 1971, a chamada é “Saraceni filma Lúcio”; em 15 de março do mesmo ano, 

a nota chama atenção para Mário Carneiro filmando em Valença o romance de Lúcio Cardoso. 
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de um resultado positivo. Apesar disso, Saraceni mostrou-se preocupado, desde o projeto 

inicial, com a escolha de quem iria interpretar o papel da protagonista Nina. Além de Edla 

von Steen, entraram nesse rol Lea Massari, Rosane Medeiros e Leila Diniz, a quem Saraceni 

fez o convite pessoalmente. Ela recusa e sugere Norma Bengell, o que leva o diretor numa 

volta ao tempo, lembrando-se de que, em 1961, ele e Lúcio Cardoso pensaram em Bengell 

para o papel.  

Norma alcançara proeminência no cenário internacional com o filme Os cafajestes 

(1962), de Ruy Guerra. De acordo com Ramos (1987, p. 338), a estreia foi bombástica, o 

filme tornou-se polêmico por conta do plano-sequência na praia, com Norma Bengell no 

primeiro nu frontal do cinema brasileiro moderno, “a cena desenrola-se em um longo plano: a 

[personagem], após ter tirado a roupa, é rodeada de carro pelos dois ‘cafajestes’, que tiram 

diversas fotos para a posterior chantagem”. Todavia, não se deve considerar a nudez 

responsável pelo sucesso da atriz, sua atuação, a expressão do rosto, carregando toda a 

angústia da personagem humilhada pelos dois exploradores, mostra além da simples 

exposição do corpo. A atriz, em 1971, trazia consigo duas qualidades fundamentais para 

interpretar Nina: sensualidade e expressividade.  

Fariam parte do elenco, ainda, Carlos Kroeber, Nelson Dantas, Tetê Medina, 

Leina Krespi, Josef Guerreiro, Nuno Veloso e o estreante, Augusto Lourenço, jovem que 

nunca havia atuado. A maior parte dos atores já havia feito cinema e o grupo mostrou-se bem 

afinado. A escolha de alguém inexperiente para o papel de André, que no romance possui uma 

carga dramática fortíssima, incide sobre a ênfase que o diretor dá à personagem feminina que 

o acompanha. Nina deveria ter maior destaque, logo a atriz também se impõe nas cenas, 

mostrando uma mulher segura de si, sedutora, fatal. O ator que faria André deveria ser jovem 

e bonito, como depõe Saraceni. Ao nosso ver, essas qualidades servem para extrair melhor 

efeito com relação aos personagens André/Alberto e Nina. 

O envolvimento de Saraceni e Cardoso em prol de A casa assassinada é grande. 

Lúcio Cardoso arranja uma sessão de cinema para levantar fundos e ajudar na locação da 

chácara onde deveriam ocorrer as filmagens. O que eles projetam é o curta de Saraceni, 

Arraial do Cabo. Com o roteiro pronto, Saraceni, Lúcio Cardoso e Ferdy Carneiro vão até 

Valença, na chácara dos Pentagna58, onde o escritor mineiro se inspirara para escrever o 

romance. Porém, o projeto não segue adiante, possivelmente por falta de dinheiro, pois 

Saraceni diz que diante de sua decepção, Lúcio sugere que façam um filme mais barato antes. 

                                                           
58 A chácara pertencia à família de Vito Pentagna, poeta (1914-1958) e amigo de Lúcio Cardoso. 
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Esbarrando em dificuldades, surge a ideia de fazerem Porto das Caixas (1962), que é filmado 

a custos baixíssimos para a época e ganha diversos prêmios. O planejamento de filmar 

Crônica da casa assassinada levaria em torno de dez anos para sair do papel e Lúcio já não 

estaria mais presente para acompanhar os trabalhos, por isso o cineasta conta com o apoio de 

Octávio de Faria e Marcos Konder Reis sobre as ideias cinematográficas do escritor mineiro 

(AVELLAR, 1994, p. 113).  

O panorama histórico de A casa assassinada (1971) compreende a década de 70, 

em que o cinema quer, por um lado, conquistar o público com filmes populares, e vai buscar 

inspiração nas chanchadas das décadas de 40 e 50; por outro lado, trabalhar temas mais 

“confortáveis”, pois eram tempos repressivos, de ditadura militar. Assim, filmes que trilham o 

terreno “culto” das adaptações literárias (RAMOS, 1987, p. 408) são bem-vindos. Vale 

lembrar que na década de 60, o cinema brasileiro era mais combativo, tinha preocupações em 

expressar aspectos populares da realidade nacional. O Cinema Novo59 foi a principal corrente, 

no entanto era mais reconhecido pela crítica, que conhecido pelo público. 

De 60 para 70, tendo uma ditadura como pano de fundo, passou-se de um cinema 

que pretendia que o povo fizesse a revolução, que acordasse da sua condição alienada para um 

cinema em que a classe média é devassada, como retaliação por apoiar o golpe (XAVIER, 

2001, p. 66). A produção vai se ajustando ao peso da nova conjuntura no seu processo de 

leitura e avaliação da situação nacional, e ilustra um período difícil de mapear, como observa 

Xavier. Dentre as estéticas que surgem, interessa-nos destacar o conjunto de filmes, cunhados 

por Xavier, como comportados, que dialogam com a tradição literária. Alguns não alcançaram 

grandes bilheterias, outros tiveram “valores de produção”, trajeto no mercado, outros ainda 

apenas supriram a rotina do mercado sem brilho. Independente de julgamentos, como os faz 

Xavier, observamos que esses filmes trazem à cena o debate sobre a cultura brasileira e, de 

diferentes modos, levam o espectador a reflexões acerca da sociedade e de seus costumes. A 

                                                           
59 No Brasil, o Cinema Novo pode ser dividido em duas fases, antes e depois do golpe de Estado de 1964. Na 

primeira fase, os filmes se concentram, principalmente, na temática rural. A miséria dos camponeses 

nordestinos, com enfoques e estilos diversificados, é retratada em três grandes obras: Vidas secas (1964), de 

Nelson Pereira dos Santos, Deus e o diabo na terra do sol (1964), de Glauber Rocha e Os fuzis (1964), de Ruy 

Guerra. Apesar da temática rural, esses filmes não pretendem ser regionalistas, antes “procuram dar uma visão 

abrangente dos problemas básicos da sociedade brasileira e, pode-se acrescentar, do terceiro Mundo em geral” 

(BERNARDET, 2000, p. 103). Na segunda fase, a temática focaliza mais a classe média. São exemplos desse 

período: O desafio (1965), de Paulo Cesar Saraceni, com um jornalista como protagonista; São Paulo, 

sociedade Anônima (1965), de Luis Sérgio Person, que mostra o cotidiano de um técnico qualificado numa 

fábrica de autopeças. Também era dominante a temática do meio político e a da relação dos intelectuais com o 

poder. Terra em transe (1967), de Glauber Rocha, ao abordar as tensões políticas pelas quais passam os países 

da América Latina, torna-se um clássico do cinema moderno brasileiro, sendo agraciado com o prêmio da 

Crítica Internacional no Festival de Cannes, em 1967. 
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casa assassinada, por exemplo, pertence a um rol de filmes que ilustram a crise da família 

tradicional e expõem seus dramas. 

Nem por pertencer a esse grupo a divulgação de A casa assassinada ocorreu sem 

percalços. Em 26 de outubro de 1971, o jornal Correio da Manhã divulga exposição de Mário 

Carneiro que, além de ter sido o diretor de fotografia de A casa assassinada, também era 

pintor. Nessa matéria, Mário Carneiro fala sobre as expectativas quanto ao filme, informando 

que este já estava há um mês na censura, aguardando parecer.  

Saraceni conta, em Por dentro do Cinema Novo, que o filme permaneceu três 

meses na censura e que o general Médici era contra a película. O apoio de Paulo Emílio Sales 

Gomes foi fundamental, pois ele conseguiu uma licença especial para a projeção do filme. 

Saraceni desabafa: “A barra estava pesada, mas eu não queria ficar disputando prêmios com 

Nelson Pereira, já éramos veteranos nisso. Que nos dessem o prêmio de honra ao mérito por 

estarmos vivos e ainda filmando!” (SARACENI, 1993, p. 262).  

Encontramos, em matéria publicada no Jornal do Brasil (02/10/1971), 1º 

Caderno, a informação de que o presidente da Embrafilmes, Meira Pena, demonstrava 

preocupação mediante a dificuldade que a empresa vinha enfrentando para promover filmes 

nacionais e, a exemplo, cita A casa assassinada. Pena deixa entender que o argumento para 

tais sansões era que “a qualidade artística na fita entra em conflito com a qualidade cultural”, 

ou seja, algumas cenas do filme esbarravam na moral conservadora vigente. 

Driblando as dificuldades encontradas por todos os lados, finalmente, em 

dezembro de 1971, no VII Festival de Brasília de Cinema Brasileiro, A casa assassinada 

ganha projeção nacional. O filme é vencedor do festival e ainda leva outros prêmios: O Buriti 

de prata para melhor diretor de longa-metragem (Paulo César Saraceni); o Candango, da 

Fundação Cultural do Distrito Federal para melhor ator (Carlos Kroeber), melhor trilha sonora 

(Tom Jobim) e melhor montagem (Mario Carneiro). 

Em meio a todas as dificuldades encontradas pelo cinema brasileiro para se firmar 

no panorama nacional: a falta de investimentos, a concorrência desleal com o cinema 

americano, a ausência do público, a censura de um governo militar, fazer filmes já era uma 

vitória, como disse Saraceni. Tê-los divulgados, e mais, fazendo sucesso, era outro grande 

desafio.  

Traçando os caminhos de A casa assassinada desde sua idealização até sua 

concretude, a despeito dos óbices encontrados, a obra termina por se realizar conforme fora 

concebida. O diretor, enfrentando a censura, procura ser “rigorosamente fiel à atmosfera do 
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romance de Lúcio Cardoso” (SARACENI apud AVELLAR, 1994, p. 113), dentro das 

possibilidades que impõe a linguagem cinematográfica.  

“A mudança do contar para o mostrar — e, mais especificamente, de um romance 

longo e complexo para qualquer forma de performance — é geralmente vista como a mais 

angustiante das transposições” (HUTCHEON, 2011, p. 64). Quando a teórica faz essa 

observação, ela expressa em poucas linhas os temores daqueles que decidem adaptar uma 

obra literária, ainda mais quando esta alcançou uma dimensão e reconhecimento de 

“clássica”. Paira sobre essas obras tal devotamento que, em grande parte, as adaptações são 

recebidas com suspeita, chega-se, muitas vezes a considerar que o filme arruinou 

completamente o livro.  

Uma das maiores dificuldades centra-se nas diferenças em escala material do 

romance para o filme. Como observa Hutcheon (2011, p. 64) a fim de ser dramatizado, o 

romance precisa ser “estilado, reduzido em tamanho e, por conseguinte, em complexidade” e 

essa redução é avaliada, muitas vezes, a partir da ideia de fidelidade, o que gera uma visão 

negativa para a performance. Isso prova que a ideia de fidelidade torna-se inapropriada para 

um julgamento, pois não leva em conta as diferenças da linguagem de cada mídia. Saraceni 

opina sobre a questão ao falar de seu trabalho a partir do romance Crônica da casa 

assassinada: “É impossível contar minuciosamente em uma hora e quarenta minutos todas as 

situações descritas nas quinhentas páginas do livro. São duas artes diferentes, duas linguagens 

distintas, o cinema e a literatura” (apud AVELLAR, 1994, p. 113). 

No cinema, a imagem é ponto de partida, enquanto que em literatura é ponto de 

chegada, porquanto cada mídia tem seus próprios recursos de expressão. A narrativa fílmica 

usa o “mostrar” para narrar, e as imagens são, então, decodificadas em palavras. Na literatura, 

o “narrar” é usado para mostrar, pois a linguagem verbal será decodificada em imagens pela 

mente do leitor (SARMENTO, 2012, p. 06). As linguagens são afins, mas usam de processos 

opostos. Ao se adaptar uma obra, aproximando-as, deve-se levar em conta essas diferenças 

para a composição do trabalho. João Batista de Brito, em Literatura no cinema (2006), lembra 

que no romance, a linguagem verbal é mais extensa, prolixa e analítica. Leva-se mais que 100 

ou 120 minutos (média de um filme) para se ler um livro. Por sua vez, a linguagem 

cinematográfica é imediata, icônica e o espectador usa mais que o sentido da visão para 

apreendê-la. 

Os cortes feitos para a adaptação do cinema são, às vezes, sentidos como perda, 

entretanto Hutcheon os vê como uma simples redução, dada a extensão que possui o romance, 

pois é preciso adequá-lo às telas em termos de tempo e espaço. Ao analisar uma adaptação, 
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não se deve avaliar apenas os cortes, mas as adições, que ocorrem por conta da linguagem 

cinematográfica (os sons, a música, as cores), como também por acréscimos no enredo. 

Logo, o conceito de fidelidade, em A casa assassinada, está em relação ao 

respeito que o roteirista manteve quanto aos eventos principais do enredo, visto que o texto 

literário é reduzido quase sem perda das partes significativas das temáticas. A transposição do 

romance para as telas apresenta alguns processos de alterações formais como redução, 

adição, deslocamentos e mudança de valor. Este último elemento é consequência das 

transformações inevitáveis que ocorrem no processo e acarretam modificações sobre alguns 

aspectos temáticos. 

 

 

4.2 OS PROCESSOS DE ADAPTAÇÃO DE A CASA ASSASSINADA 

 

A casa assassinada (1971) apresenta a história de uma família interiorana de 

Minas Gerais apegada à imagem tradicional e patriarcalista advinda de muitas gerações. É 

composta por três irmãos, Demétrio (o chefe da família) e sua esposa Ana, Valdo e Timóteo. 

Este último vive encerrado em seu quarto, por representar uma afronta aos valores da família 

e por sua aparência bizarra, trajado de mulher. Valdo casa-se com uma mulher de “fora”, 

vinda da capital do Rio de Janeiro, Nina, cuja chegada todos aguardam. Desde o princípio, 

nota-se uma mulher totalmente diferente da gente que a aguarda. Mulher bela, sensual, destoa 

de todas as outras da família e, de imediato, instala-se entre Ana e ela uma rivalidade. 

Nina não gosta do ambiente e dos costumes, mas faz amizade com o cunhado 

Timóteo e com Betty, a governanta. Com a presença de Nina, Ana percebe o quanto é 

desprovida de atrativos e, mesmo detestando a cunhada, fica obcecada por sua presença, 

seguindo-a por todos os lados. Assim, ela descobre a paixão do jardineiro pela cunhada. 

Demétrio também presencia uma cena do jardineiro junto a Nina e fermenta a desconfiança 

do marido. Ao final, Nina decide abandonar a Chácara. Com sua partida, o jardineiro suicida-

se, deixando Ana mais frustrada, pois ela também passara a desejar o rapaz.  

Dezessete anos depois, Nina retorna e encontra na chácara André, o filho que 

tivera com Valdo e que Ana fora buscar ainda recém-nascido. A sensualidade emanada por 

ela desperta o desejo e a sexualidade do rapaz. Eles envolvem-se e entregam-se à paixão no 

quarto que fora de Alberto. Tal fato desencadeia a raiva de Ana, que se considera dona do 

local, pois fora ela que estivera com o jardineiro no dia de sua morte, ela que o afagara e 

vivera o luto. Isso a faz enfrentar a cunhada. Nina humilha Ana, mostrando que ela nunca 
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teria coragem para viver um amor, um pecado, pois era somente uma Meneses, fria. Ela 

confessa o amor que viveu com Alberto e mostra as semelhanças que há entre André e 

Alberto.  

Ana vai ao quarto de André e tenta seduzi-lo, mas não obtém sucesso. Nina 

queima os belos vestidos que usou na Chácara, dizendo a Betty que a mulher que os vestira 

não mais existia. Acontece um salto no tempo e, de repente, aparece Ana junto a Demétrio 

falando do estado de saúde de Nina. Essa está aos cuidados de Betty, mas sua condição de 

saúde agrava-se consideravelmente. Ana sente-se vingada, pois acredita que Nina roubara 

tudo que ela desejava. André visita a amante no leito de morte. Ignorando o sofrimento da 

amante e transido de dor, ele a acusa de abandoná-lo. Em meio aos seus gemidos de agonia, 

ouve ela pronunciar o nome de Alberto. Ana, tomada pelo remorso, procura Padre Justino 

para confessar seu ódio e inveja pela cunhada e faz uma confissão bombástica: ela tivera um 

instante com Alberto, ficando grávida. Usou de artimanhas para ir ao Rio de Janeiro, com o 

pretexto de buscar Nina e o filho, e lá teve seu rebento. Como Nina dissesse que havia doado 

a criança e jamais retornaria, ela traz André para a Chácara e o apresenta como filho de Nina. 

Morta Nina, a casa, tão silenciosa, abre-se à presença de todos os curiosos, por 

conta do velório. Vizinhos e família se aglomeram. Demétrio realiza o sonho de receber a 

ilustre visita do Barão, feito que jamais conseguira e com o qual sempre sonhara. Inesperada, 

surge a figura de Timóteo, grotesca, silenciando os presentes. Este faz sua última homenagem 

à amiga, jogando flores sobre seu corpo e relembra o pacto de destruir a família, intento que 

se realiza, pois Demétrio é ferido profundamente em seu orgulho, humilhado perante toda a 

comunidade.  

Timóteo clama por um milagre e, de repente, vendo André, pensa estar diante de 

Alberto, ressuscitado. Seu gesto surpreendente de esbofetear o cadáver representou o repúdio 

ao pacto que buscava a verdade. Uma nova verdade surge para Timóteo e está ligada à 

esperança, simbolizada pela vida do jovem, e não mais à destruição. Tomado de uma emoção 

muito forte, algo se rompe em seu peito e, num rodopio, seu corpo, junto com as pérolas, cai 

ao chão. Com ele, também rui a família Meneses.  

Apesar de o resumo da trama fílmica parecer idêntica ao romance, são vários os 

processos de transformação que ocorrem na transposição. O mais visível é a redução, pela 

necessidade de concisão. Personagens como o farmacêutico desapareceram; o médico e o 

padre têm participação bastante restrita. Também é impraticável filmar todos os capítulos de 

um romance, por conseguinte veremos supressão de alguns e fusão de outros. Esse trabalho 

gerou uma mudança significativa na narrativa fílmica, a sequência dos eventos do filme não 
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segue por completo a fragmentação do romance, um dos elementos singulares da obra e 

provocador de inquietações e ambiguidades. Vários fragmentos do texto escrito que contêm 

flashbacks (analepses) são eliminados, resultando em uma narrativa mais linear.  

Há a exceção do começo do filme, que mantém fidelidade ao romance: inicia-se 

pelo velório de Nina, a câmera enquadra o corpo estendido sobre a mesa da sala. André entra, 

estão a sós, aproxima-se e a olha desolado, não crendo no que vê. Suas lembranças o levam há 

alguns meses, quando Nina ainda estava consciente, sugerindo o último encontro deles. Volta-

se ao velório, o rosto do rapaz expressa sofrimento. Essa sequência introduz a protagonista e o 

final infeliz dos amantes.  

Daí em diante, para explicar os fatos e quem são as personagens, utiliza-se, mais 

uma vez, a técnica de flashback de longo alcance, voltando a um passado distante das 

primeiras cenas, o momento em que a família Meneses espera conhecer Nina, e finalizará no 

dia do velório. Dentro desse flashback, a narrativa fílmica perde as rupturas anacrônicas do 

romance e mantém a linearidade. O espectador, então, saberá quem é Nina e a relação que ela 

estabelece com os Meneses: casamento marcado por ciúmes com Valdo; inimizade com Ana; 

convivência com a desconfiança de Demétrio; amizade sincera de Timóteo e de Betty, assim 

como as complicações advindas de todas essas ligações.  

Outra modificação interessante e que para ser percebida requer análise atenta do 

romance diz respeito às “falas” dos atores. São extraídas dos diálogos e de reflexões feitas 

pelas personagens no decorrer do romance. Colhidas de capítulos diversos e fundidas em 

poucas cenas, são um exemplo de concisão que o texto fílmico precisa atingir. Raríssimas são 

as frases que não pertencem à criação de Lúcio Cardoso. Os diálogos ressurgem como um 

novo texto, coerente e organizado. As novas “falas” aparecem pela necessidade de fazer a liga 

entre alguns eventos, para que o espectador entenda melhor o enredo. Algumas vezes, podem 

ser deslocadas de uma personagem para outra com finalidade de preencher uma informação 

do enredo. São exemplos mais raros, como o que ocorre com a personagem Betty, a quem 

cabe, enquanto explica a Nina sobre o sistema de vida na Chácara, dizer quem é o Barão; no 

romance, será Ana que esclarece a respeito da obsessão do marido por essa figura. 

Temos, ainda, o deslocamento e a transformação do último capítulo, modificando 

a tensão dramática sobre o fecho da história fílmica e sobre a qual falaremos em momento 

oportuno. Inúmeros procedimentos surgem da necessidade de transpor a linguagem escrita 

para a visual, elementos icônicos aparecem carregados de significação, planos diferenciados 

são usados para transmitir a carga dramática das personagens, cores expressam sentidos que 

antes pertenciam às palavras. Enfim, no cotejo que fazemos do romance com o filme surgem 
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outras variações importantes que mostram não só o processo de transposição, mas a riqueza 

semiótica de cada uma das artes para expressarem-se.  

Em Crônica da casa assassinada os fatos são narrados por dez personagens, 

mediante escritas íntimas ou depoimentos orais, carregados de subjetividade, apresentando, 

dessa forma, uma focalização múltipla. Por sua vez, o filme apresenta uma perspectiva 

narrativa diferente, ocasionando a mudança mais saliente e visível do processo adaptativo. 

Cabe a poucos personagens o privilégio de contar alguns fatos e, ressalte-se, de maneira bem 

reduzida. Também não há quase nenhuma indicação das escritas e registros das personagens, 

tampouco sombra de um narrador que solicita ou organiza os depoimentos, perdendo-se por 

completo o aspecto de memória a ser preservada acerca da ilustre família. O fascínio exercido 

pelos Meneses também é postergado em favor da oposição entre a família e Nina.  

A casa assassinada é-nos contada pela perspectiva do olho da câmera, para usar 

um termo próprio da linguagem cinematográfica, ou se usássemos Pouillon, diríamos que 

temos a visão “de trás”, aquela que demonstra todo o saber do narrador sobre as personagens, 

tendo sobre elas a onisciência. Entretanto, esse ponto de vista não vigora com exclusividade, 

ou seja, em meio às cenas em que a câmera visualiza pelo espectador e mostra a ele os fatos, 

temos outras em que a câmera visualiza pela personagem, modificando o foco. Essa, como 

observaremos, ocorre num plano microestrutural, pois acontece poucas vezes e apresenta um 

propósito definido, enquanto que aquela se refere ao filme por inteiro, colocando-se num 

plano macroestrutural, com o fim de apresentar a história.  

A mudança de foco não tira Nina do centro da narrativa, pois ainda temos os 

acontecimentos orbitando em torno dessa personagem. Dissipa-se, contudo, o polo criado pelo 

modo de as outras personagens retratá-la, eliminando a ambiguidade que permeia toda a 

narrativa literária. Falamos aqui de a personagem agir ou não deliberadamente, 

desencadeando eventos que contribuíram para o fim dos Meneses. A nova configuração 

narrativa traz alguns fragmentos da história contados por Ana e por Nina, reduzindo as dez 

vozes do romance a duas no filme, o que significa dizer que é a partir da percepção e 

sentimentos delas que a narrativa será orientada. Quanto à preservação do forte tom intimista, 

transmitido pelas diversas escritas, encontraremos equivalentes que a linguagem fílmica lança 

mão para expressar o que antes era representado pelo texto verbal. Assim, algumas técnicas 

são empregadas para transmitir a interioridade das personagens. 

Como predomina no romance a subjetividade, ao transpô-lo para a tela, temos 

uma diminuição considerável da intensidade psicológica das personagens, sobretudo de 

Valdo, André e Ana, que têm a primazia da narrativa no texto escrito. Se no romance eles 
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apresentavam seu ponto de vista sobre Nina, agora isso pouco aparece. Quem traz o ponto de 

vista para o espectador é o olho da câmera, numa visão “de trás”. 

Dos sete capítulos em que Valdo narra seu relacionamento com Nina, a paixão, o 

ciúmes, a aceitação do pedido de retorno e os novos desencontros, culminando na triste 

constatação de que amara tanto sua esposa, mas não soubera compreendê-la, temos apenas a 

participação de um marido enciumado, pouco atrativo em termos de expressão dos 

sentimentos. O relacionamento já se mostra fracassado desde a chegada dela à Chácara, 

brigam porque Nina permaneceu mais tempo que o combinado no Rio de Janeiro, ela queixa-

se do ciúme dele. Descem ao jardim e Nina, com um buquê de violetas na mão, pergunta 

quem é o responsável por cuidar das belezas naturais. Há um deslocamento desses diálogos. 

No romance, quem informa sobre o jovem jardineiro é Demétrio e a conversa transcorre 

displicentemente; no filme, a mulher acaricia o buquê e está de costas para o marido, 

sugerindo uma oposição entre eles, enquanto esse diz a ela que Alberto é quem cuida do 

jardim, embora seja muito jovem para a função. Ela, recostada languidamente em uma árvore, 

o olhar sonhador dirigido à câmera, responde: “Ótimo. Exatamente por ser jovem ele tem 

probabilidade de conhecer métodos novos” (A CASA assassinada, 1971, 18’03’’). Essa 

pequena mudança no contexto da fala, junto à expressão da personagem feminina, cria uma 

expectativa de como os fatos entre a bela mulher e o rapaz jovem vão se desenrolar, 

antecipando ao expectador o envolvimento das personagens.  

No almoço de recepção a Nina, Demétrio faz questão de destacar a Casa como 

símbolo de tradição que perpassou diversas gerações. Valdo intervém, ressaltando o fato de as 

instalações estarem em condições inadequadas. Esta cena é reveladora tanto das 

características de certas personagens como Demétrio, quanto de intrigas, como a inimizade 

sentida por Ana em relação à Nina.  

Respondendo ao irmão, Demétrio mostra-se extremamente sarcástico por aquele 

só se preocupar com os problemas financeiros naquele momento. Vale ressaltar que o ator 

Nelson Dantas, já reconhecido pela crítica, faz uma atuação louvável de Demétrio. Com uma 

impostação irônica na voz, ele anima o diálogo entre Demétrio e Valdo, impondo a 

superioridade de líder da família. O clima entre as personagens é tenso, um interrompendo a 

fala do outro.  

A câmera enquadra, em plano aproximado (plano de peito) os irmãos, a se 

encararem e replicarem os argumentos que trazem a respeito de uma reforma na Chácara. 
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Demétrio frisa o fato de serem uma família financeiramente arruinada. Em primeiro plano60, a 

personagem Demétrio reage à intervenção de Nina, que diz ter-se casado com um homem 

rico, com olhar surpreso e irônico, seguido de um riso debochado, acrescentando que Valdo 

“não tem onde cair morto” (A CASA assassinada, 1971, 19:37). Os enquadramentos em 

primeiro plano privilegiam a tensão crescente entre as personagens, assim como a ironia 

característica de Demétrio. 

Nina levanta-se e caminha nervosamente pela sala de jantar, enquanto a discussão 

prossegue, tomando-a como alvo. Demétrio pergunta ao irmão se esse explicara a Nina 

porque não enviara para o Rio o dinheiro que ela esperava, ou porque sequer arrumara o 

quarto onde ela iria morar, ou ainda como ele iria pagar todas as compras de vestidos e 

sapatos que trouxera para a Chácara. Demétrio procura evidenciar nesses diálogos os gastos 

exagerados de Nina em contraste com a situação da família. Valdo não tem argumentos para 

replicar, com seu silêncio, dá-se por vencido.  

Mais duas cenas do filme contam com a participação efetiva de Valdo. Ambas, 

além de dar prosseguimento à sequência de fatos da narrativa, reforçam um casamento 

fracassado e marcado por ciúmes e desconfiança. Uma delas refere-se ao episódio em que 

Valdo tenta o suicídio por Nina manter-se resoluta em abandonar a Chácara. Ela vai despedir-

se dele. Interessante é que com a transposição para o filme, o conteúdo das cartas escritas um 

para o outro, no romance, formam verdadeiros diálogos entre as personagens, agora frente a 

frente, tornando mais visível o desencontro entre eles. Nina tenta se defender, mas o marido 

considera a opinião de Demétrio. 

A outra cena que escolhemos corresponde ao tempo em que Nina volta para a 

Chácara, dezessete anos depois. O casal, sentado no jardim, mais uma vez discute. A 

preocupação que Valdo expõe — no romance, o receio é expresso em uma carta a Padre 

Justino, pedindo-lhe ajuda para lidar com a situação — é dirigida diretamente para Nina. Ele 

diz que não permitirá que se repita o que aconteceu há anos na Chácara. Nina irrita-se e 

responde que o ciúme doentio do marido leva-o a fazer insinuações absurdas. Não é expressa 

a acusação, mas pela sequência de fatos, o espectador pode deduzir que se trata da 

proximidade de Nina com André.  

                                                           
60 Marcel Martin (2013) fala sobre a força mágica do primeiro plano, o qual tem o poder de penetrar nos seres 

através da imagem, oferecendo uma visão subjetiva, densa e passional da realidade. Na opinião de Martin “é 

no primeiro plano do rosto humano que se manifesta melhor o poder de significação psicológico e dramático 

do filme, e é esse tipo de plano que constitui a primeira, e no fundo a mais válida, tentativa de cinema interior” 

(MARTIN, 2013, p. 41). 
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Esse episódio corresponde a uma das ambiguidades do romance. No texto escrito, 

não fica claro se Valdo acusa Nina de seduzir o filho e não tem coragem de enunciar isso, ou 

se acha que ela é apenas uma má influência para o jovem, instigando-o à rebeldia que ele 

revela. Esse deslocamento do destinatário da mensagem, no filme, evidencia a primeira 

hipótese levantada no romance. A fala de Valdo soa como uma acusação, dando a entender 

que ele sabe das ações libertinas de Nina. Em resumo, a personagem Valdo é retratada pelo 

viés da câmera sob dois aspectos: um homem ciumento e pusilânime. Nenhuma cena 

apresenta o ponto de vista dessa personagem.  

A redução acontece com maior ênfase nos discursos da personagem André. O 

diário, o qual privilegia sobremaneira a expressão de seus sentimentos mais íntimos, é 

suprimido da película, convertendo sua participação em ação. Essa modificação é um 

exemplo visível de mudança do narrar para o mostrar. A cena do velório exibe a dor do jovem 

apenas pela imagem, destituída de qualquer linguagem verbal. O semblante triste, marcado 

pelo choro, o andar desolado em torno do corpo e a música são as linguagens que exprimem 

sua dor. Essa passagem semiótica do verbal para o icônico, estratégia da linguagem 

cinematográfica, dá conta de expressar, de modo condensado, o sofrimento do jovem pela 

perda da mulher amada; no romance, boa parte do capítulo foi dedicado a construir, por meio 

de digressões, essa cena na mente do leitor. 

As outras cenas vão favorecer diálogos breves do jovem com as outras 

personagens. O recorte feito às narrativas de André resume-se ao tempo em que sua mãe, 

Nina, retorna à Chácara e eles finalmente se conhecem. Nos encontros, os discursos de Nina 

são predominantes, acompanhados de poucas respostas do rapaz. Essa inversão possibilita 

estabelecer a superioridade, a habilidade de Nina na sedução, enquanto o rapaz aparece como 

tímido e ingênuo, indefeso perante o fascínio que ela exerce sobre ele. De certo modo, tal 

articulação, na totalidade da narrativa fílmica, acentua a característica vamp de Nina. 

Consideremos, também, a atuação da atriz Norma Bengell diante do inexperiente e belo 

Augusto Lourenço. A escolha, conforme expõe o diretor, em seu livro de memórias, não foi 

aleatória. Dando o papel de André para um jovem inexperiente e colocando-o para 

contracenar com uma atriz experiente, o diretor aumenta a força dramática da personagem 

Nina perante André. O contexto de sedução torna-se mais forte.  

No primeiro contato de Nina com o filho, a cena ocorre no quarto dele. Ela porta-

se mais como mulher que como mãe. A sedução fica visível desde o princípio no modo de se 

postar sempre muito próxima ao rapaz e tocar-lhe o rosto, acariciar-lhe os cabelos. O 

enquadramento de câmera em primeiro plano cria expectativa muito forte de que tudo vai 
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deslizar para um beijo proibido. Nos encontros seguintes, essas carícias tornam-se mais 

intensas (basta lembrar o episódio do romance em que os dois encontram-se na fonte do 

jardim, quando ela prime os dedos contra os lábios do jovem, simulando um beijo). Com tanto 

estímulo, é de se esperar que o rapaz saia da zona de timidez e dê também as cartas do jogo. A 

narrativa fílmica põe em evidência, desde o princípio, a relação incomum entre André e Nina, 

elaborando entre as personagens, já no primeiro encontro, uma atmosfera de sedução. O 

envolvimento progressivo que acontece no romance é substituído por um ritmo mais 

acelerado, revelando uma mulher sensual, em um ambiente taciturno, em busca de um 

passado. 

A proposição que acabamos de colocar é comprovada logo no primeiro encontro 

entre a mãe e o filho, em que ela pergunta ao jovem se ele não se lembra da época em que 

estiveram juntos. A estranha pergunta representa uma sombra que se interpõe entre o rapaz e 

ela, fato que ele não entende. Confrontando esse momento do filme com o romance, vimos 

que no texto escrito essa sombra também aparece, mas demora alguns capítulos para que o 

leitor entenda o que Nina procura. A semelhança entre André e Alberto só será apresentada 

quando Nina a revela para Ana, no trigésimo primeiro capítulo do romance. A película, 

imagética por natureza, se não recorrer a artifícios, revela o que na escrita pode ser adiado. 

Quando o rosto de André emerge da penumbra do quarto, o espectador observa 

imediatamente a semelhança entre o jovem Meneses e o jardineiro. Assim, o filme antecipa a 

revelação do adultério, cuja confissão ocorre quando Ana flagra Nina no Pavilhão. Se a 

imagem proporciona a perda do enigma, por outro lado adensa, ao espectador, a tensão 

quando a consumação do incesto. 

Pode-se afirmar, com poucos riscos de erro, que Ana é a personagem em que o 

aspecto psicológico é mais explorado em Crônica da casa assassinada. Procuramos 

demonstrar, no segundo capítulo desta tese, a intensidade de conflitos internos que estavam 

latentes em seu ser e entram em ebulição com a chegada de Nina. Fechada em si mesma, 

silenciosa, Ana parece um vulcão prestes a explodir e, encontra na escrita alívio para sua 

angústia. Não há, no filme, indícios de suas escritas, o que, de certa forma, modifica o tom 

confessional de sua narrativa, diminuindo a introspecção psicológica.  

Evidentemente que ainda se mantém boa parte dessa introspecção, não 

descaracterizando a personagem. Para tal feito, a equivalência buscada pelo roteirista foi 

explorar alguns recursos, como os de voice-over e enquadramentos de primeiro plano, nos 

quais acompanhamos a face atormentada, seca, ou cínica da personagem, expressão de seus 
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sentimentos ou reações aos acontecimentos. Outra estratégia foi usar a “câmera subjetiva”, 

dando o foco, o olhar de Ana sobre determinados fatos. 

Tanto no romance, quanto no filme, Ana descobre que é uma mulher desprovida 

de graça e beleza quando se olha demoradamente no espelho. Para melhor contrastá-la com 

Nina, o roteiro é modificado: ao invés de colocar a personagem penteando os cabelos e 

comparando-se com a cunhada, ela aparece de pé, em frente ao espelho, experimentando uma 

echarpe colorida sobre suas roupas escuras. Vale ressaltar que as cores são signos 

representativos de Nina, enquanto que a ausência delas representa Ana. A câmera mostra-nos 

a mulher admirando-se com a peça em cores. Subitamente, a porta se abre e ela fica 

paralisada. O marido aproxima-se, podemos ver a face dele no espelho, o olhar seco para a 

esposa. Ela imediatamente retira a peça e baixa os olhos, enquanto ele se afasta. Esses 

movimentos substituem as digressões de Ana, no romance, acerca de sua condição submissa 

ao marido. De repente, Ana vai até Demétrio e o enfrenta, acusando-o de estar apaixonado por 

Nina. A cena é transformada puramente em ação, sem as reflexões angustiadas da personagem 

do romance. 

A cena seguinte a essa não existe no romance, logo caracteriza-se como um 

pequeno acréscimo, com o objetivo de explorar as angústias de Ana. Para obter o máximo de 

efeito, joga-se com a profundidade de campo, em que ela aparece ao lado de Padre Justino, 

em frente a uma pequena capela, em plano geral. Ele caminha, afastando-se dela. O plano é 

repetido duas vezes, com a câmera girando da esquerda para a direita, depois da direita para a 

esquerda, voltando sempre à imagem do padre afastando-se, e Ana não conseguindo 

acompanhá-lo. O enquadramento vai do plano geral para o plano médio, focando Ana 

enroscada num véu preto, fechada em suas roupas austeras e para o primeiro plano, em que 

sua expressão facial revela tormento. Os três planos seguem muito rápido, criando a atmosfera 

de pesadelo. Em toda a cena, Ana narra, em voice-over, que sentiu a presença de um mal 

insidioso a atingir a família e demonstra certa culpa, pois ela, que fora moldada para ser uma 

Meneses, manteve-se em silêncio sobre o fato, vendo a destruição do clã. O afastamento do 

padre revela a impotência de Ana diante do desenrolar dos fatos, ele não a ouve, ninguém a 

ouve, sua voz não chega a lugar nenhum.  

Seguem outras cenas em que a voice-over é usada como recurso para que as 

confissões aflitas de Ana jorrem de seu íntimo. Ela revela a obsessão que sente pela cunhada 

enquanto a segue, em cada movimento, pelos jardins. O recorte feito nas falas do romance 

propicia a construção de uma Ana curiosa, sendo devorada pela necessidade de compreender 

como Nina consegue encantar os homens. Esse desejo é entendido por Ana como a presença 
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do demônio. Assim, temos uma mulher cuja feminilidade foi tolhida pela religiosidade 

excessiva e pelo controle do marido. Em contrapartida, no romance, ela é moldada mais pelo 

rancor que pela curiosidade, pois ressente-se de tudo o que Nina possui. 

A complexidade da Nina de Lúcio Cardoso repousa na impossibilidade de defini-

la. É ambígua, ora boa, ora má, anjo e demônio. Na película de Saraceni temos uma Nina 

mais branda quanto se trata de seu confronto com Ana. Percebemos essa mudança no episódio 

em que Nina penteia os cabelos ao sol e Ana, fascinada com o brilho, aproxima-se e os toca. 

Nina vangloria-se de seu poder de sedução e, provocante, questiona se Ana não faria tudo 

para ser igual a ela. Diante do olhar baixo e do mutismo de Ana, Nina percebe que foi longe 

demais, magoando a cunhada. Aproxima-se, põe as mãos no ombro de Ana e desculpa-se. 

Assim, temos uma Nina mais humana, menos cruel que no romance, onde ela sempre trata a 

cunhada com desprezo e malícia.  

Voltando à cena do almoço de recepção a Nina, a câmera enquadra Ana, que 

experimenta a sopa numa atitude de total deleite. Aqui, a imagem fílmica apresenta um 

conteúdo aparente e um conteúdo latente. O sentido primeiro causa, inclusive, um 

estranhamento. Como é possível, durante um almoço, em meio a uma discussão entre os 

presentes, Ana ficar tão absorta em degustar um prato que não é nenhuma iguaria? Aliás, em 

momento algum a comida recebe destaque. Não demora para o expectador perceber o sentido 

latente dessa ação, o prazer que ela sente com o incômodo da cunhada, alvo das discussões. 

No seguimento da sequência, Demétrio alerta Nina da inutilidade de todo o figurino trazido 

consigo, dizendo que na roça as mulheres se vestem como Ana. Nina olha para a cunhada 

com desinteresse. A rivalidade entre elas foi declarada.  

No geral, notamos que pequenas alterações de gestos das duas personagens 

femininas em questão modificaram a intensidade de sua expressão psicológica. A relação 

entre Nina e Ana acontece num crescente de antipatia. No romance, Nina repudia Ana desde o 

princípio; no filme, mais a ignora que a rejeita. A rivalidade entre elas, torna-se, na narrativa 

fílmica, uma das principais motivações, colocando-as em evidência, como protagonistas da 

película.  

Com intuito de explorar melhor o lado subjetivo de Ana, em algumas cenas há a 

utilização da “câmera subjetiva”, a qual, por alguns segundos, representa o olhar dessa 

personagem. A sequência é longa e, por ora, vamos nos ater apenas ao fragmento que mostra 

o que ela vê. A imagem projeta Nina e André num ambiente o qual deduzimos ser um quarto. 

Pelo entorno, cheio de vegetação, percebemos que não é um cômodo da Casa Principal. A 

folhagem encobre parcialmente a visão dos amantes entregues à paixão. Em seguida, um corte 



196 

e a imagem de Ana, a olhá-los, encoberta pela folhagem. Outro corte, voltamos aos amantes 

na cama, agora sabendo que o ponto de vista pertence a Ana. Após todo o fato consumado, 

outra vez aparece Ana, enquadrada em primeiríssimo plano, seguido de um plano de detalhe, 

os olhos tristes, vazios a presenciarem um amor que jamais vivera. A imagem do rosto pétreo 

de Ana resume bem as longas digressões (no romance) acerca dos ciúmes e da inveja sentidos 

pela liberdade que Nina gozava. 

Os amantes pressentem que há alguém a espreitá-los. Ana aguarda que André saia 

para enfrentar Nina, que a procura com o olhar, pedindo que ela se mostre. Porém, Ana 

permanece na parte escura do quarto. Ela foca Nina (câmera subjetiva), que ouve apenas o 

som do riso maléfico da cunhada, enquanto recoloca suas vestes brancas e sensuais. A leitura 

semiótica das cores permite que se faça uma contraposição entre as duas personagens. Ana, 

toda de preto, na penumbra do quarto é o demônio a atormentar o segredo dos amantes. Nina, 

de branco, cabelos dourados contra a luz, é a mulher que, para o bem ou para o mal, entrega-

se à força de uma paixão. A rivalidade intensifica quando Ana requisita o direito ao quarto 

onde se encontram, uma vez que ele simboliza Alberto.  

Para Ana, Alberto pertenceu a ela, que o acalentou em seu último suspiro. Nina 

irrita-se com a pretensão da outra e revela seu caso com Alberto. Fala de como se amaram e 

entregaram-se um ao outro, na mais intensa das paixões. Essa sequência não difere 

praticamente em nada com relação ao romance. Temos o fio narrativo sendo conduzido pelo 

olhar de Ana, preenchendo a trajetória dramática das personagens: a concretização do incesto. 

Na continuidade da sequência, veremos as duas personagens pelo enquadramento da câmera, 

trazendo outro sentido à sequência, cuja análise achamos mais apropriada abordar ao falarmos 

do espaço. 

Apenas duas cenas fazem referência à escrita íntima das personagens e dizem 

respeito exclusivamente às epístolas de Nina. A primeira é uma lembrança de Nina sobre uma 

carta enviada ao coronel Amadeu. Não há imagem dela produzindo a carta, apenas 

rememorando seu conteúdo, e para isso, usou-se a técnica de voice-over. Em primeiro plano, 

podemos observar as expressões faciais de Nina, a acompanhar as recordações, enquanto 

ouvimos a sua voz narrando os fatos. Um semblante triste predomina na cena, pois rememora 

um momento em que fora caprichosa com o amigo, magoando-o.  

O recorte das correspondências de Nina não permite que a vejamos manipuladora, 

como no romance. A ideia dessa cena é mostrar que Nina não está conseguindo se adaptar ao 

ambiente dos Meneses. Tal aspecto é reforçado pela cena estar numa sequência de outras em 

que Nina é mostrada em conflito com os membros da família. Nesse enquadramento, temos 
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uma mulher triste e saudosa, lembrando dos amigos, de um outro tempo de sua vida que antes 

ela não valorizou. A percepção que o público terá da personagem passa ao largo do que se vê 

no romance, mas corresponde ao que se quer dela na narrativa fílmica. 

O outro momento em que Nina narra os fatos diz respeito a uma carta que ela 

escreve a Valdo, informando-o de seu retorno. Essa inferência só é feita pelo espectador se ele 

tiver lido o romance, uma vez que não há indícios de que o conteúdo da voice-over pertença a 

um escrito. A imagem que temos não é da personagem que narra, mas da imponente mansão 

dos Meneses, em plano geral. Temos uma cena rápida, que tem como função apenas sintetizar 

a narrativa, já que o conteúdo da mensagem apenas esclarece alguns pontos sobre o que 

acontece a Nina quando ela vai para o Rio de Janeiro: o parto, Ana visitando-a para levar a 

criança de volta à Chácara. Mais uma vez, a correspondência não tem valor de escrita íntima, 

a revelar alguns aspectos psicológicos da personagem.  

 

 

4.3 JARDINS E PAVILHÃO: OS ESPAÇOS EXÓTICOS/ERÓTICOS 

 

Assim como no romance, acreditamos que o filme A casa assassinada também 

trabalha o espaço de forma a evidenciar as relações de conflito entre as personagens, 

privilegiando o espaço exterior como locus das transgressões que culminam na desagregação 

total da família e anunciam seu fim. A apresentação inicial do filme mostra, junto aos 

créditos, imagens-símbolo que remetem aos dois ambientes em que a trama é desenvolvida 

(Casa Principal/ jardins-Pavilhão) e, consequentemente, aludem às temáticas trabalhadas pela 

narrativa fílmica. 

O destaque inicial é dado à Casa, cujas paredes, ricamente pintada de afrescos, 

aparecem com profundas rachaduras que descem do teto, em direção ao chão. Ao fundo, a 

trilha sonora, com o som nostálgico, dá o toque final. A imagem funciona como prolepse do 

devir narrativo, em que veremos uma família esfacelada. As rachaduras físicas são metáforas 

das fissuras que existem entre os membros da família, separados pela diferença, pelo mutismo 

e pelo orgulho, apenas para citar alguns exemplos. Não há união entre os irmãos; os 

casamentos são marcados pelo insucesso, os cônjuges apenas se toleram. Timóteo, por ser 

diferente dos outros em sua escolha, foi relegado ao cárcere pela pressão familiar.  
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Figura 2: A deterioração da Casa Principal já aparece aos 00.00.09 

segundos da abertura do filme. 

 

As paredes manchadas, descascadas aqui e acolá, sugerem a decadência 

financeira, abordada na cena do almoço de recepção à Nina. Apesar disso, o orgulho é uma 

das principais características dos Meneses, mantidos por alguns objetos-símbolo do prestígio 

familiar. A sala é ricamente decorada: as paredes com papel em tons pastéis, o aparador com 

seus candelabros brilhantes, os móveis em estilo clássico. Dois retratos ocupam espaço 

considerável na parede da sala, possivelmente os patriarcas (pai e mãe). A incorporação desse 

novo elemento no cenário (no romance, temos na parede da sala uma mancha que indica a 

retirada do quadro de Maria Sinhá, substituído por uma imagem religiosa) corresponde à 

concisão da linguagem visual usada para no lugar da verbal, equivalências buscadas pelo 

cinema para substituir a escrita com maior precisão e síntese. Os quadros reportam à 

importância das tradições familiares tão zelosamente defendidas pelos Meneses, sugerindo a 

descendência de um grupo orgulhoso e abastado. Além do mais, o sentido evocado pelos 

retratos são mais significativos para a narrativa fílmica, completando o enredo. A figura 

transgressora de Maria Sinhá é mantida pela fala de Timóteo, indicando que um dos galhos da 

família já traz em si o elemento desagregador. 

A Casa Principal é imponente, construída em dois andares, cercada por uma 

varanda que antecede a sala. As longas escadarias dão acesso a esses cômodos. A estrutura 

elevada da casa mantém uma correspondência com a postura familiar, sempre tão altiva. A 

cena em que Nina chega pela primeira vez à Chácara mostra todos os membros da família 

(com exceção de Timóteo) aguardando-a do alto, cercados por empregados prontos a atendê-

los. Os quartos aparecem adornados por papéis de parede em tons diferentes. O de Nina e 

Valdo possui um azul delicado, mesclado a figuras da mesma cor, em tom mais escuro; os 
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móveis de madeira nobre, o imenso espelho no quarto compõem um ambiente de conforto e 

beleza, apesar do comentário de Demétrio. O quarto desse, por sua vez, tem as paredes nuas, 

sóbrias, apenas um crucifixo ao fundo, a cor em tom único, neutro. Abordarmos, no terceiro 

capítulo, que os objetos refletem o modo de ser da personagem, conforme elucida Osman 

Lins. Estendemos esse entendimento também para o ambiente, pois observamos que os 

quartos de Demétrio/Ana e de Timóteo põem em evidência as características psicológicas 

dessas personagens. 

Timóteo é extravagante por si mesmo, logo o cômodo onde habita não poderia 

fugir à regra. O ambiente é uma extensão da personagem, carregado em ornamentos: 

candelabros, sustentando velas em belos suportes de vidro, um lustre no centro do quarto, 

espelhos em diferentes tamanhos, almofadas bordadas em flor, sobre a cama de madeira 

nobre, manequins a envergar suas roupas excêntricas. As paredes são revestidas por papéis em 

tom avermelhado, contrastando com cortinas da mesma cor, em tom mais forte, em 

combinação com as de renda branca. O excesso transborda as verdades sufocadas em 

Timóteo, a saber, sua feminilidade, suas paixões, caladas pela incompreensão da família.  

A personagem denuncia a hipocrisia reinante em famílias arraigadas ao passado e 

às tradições castradoras, a tolher a individualidade do ser. Não é só Timóteo a ser sufocado, 

sabemos que Ana também foi moldada conforme os ideais do patriarcalismo, na mais 

completa submissão. Porém, Timóteo é um rebelde, não compactuando com a hipocrisia da 

família. Ele assume sua homossexualidade, mas esmorece diante das ameaças dos Meneses, 

recolhendo-se ao seu quarto: refúgio e prisão. Timóteo reconhece que é o medo que o retém 

naquele ambiente e será a presença renovadora de Nina a centelha de esperança de não ser 

sepultado entre aquelas paredes. 

A iluminação do ambiente, nas três cenas decorridas no quarto de Timóteo, varia 

e está diretamente relacionada ao estado de espírito da personagem, é o que podemos tratar de 

função simbólica da luz no cenário (MARTIN, 2013). As duas primeiras dizem respeito à 

chegada de Nina na família Meneses. Por ser um elemento estrangeiro, com pensamentos 

diferentes dos que o grupo cultiva, Timóteo encontra sua aliada. Em seu quarto ricamente 

iluminado, ele brilha em suas roupas e em esperança. Faz um pacto com Nina para destruir a 

mentira erguida por seus irmãos.  

Com a ida de sua cúmplice, Timóteo perde as esperanças. Nina retorna somente 

dezessete anos depois e o encontra abatido. O quarto, envolto por fraca iluminação, não tem o 

calor de outrora, o semblante de Timóteo, agora mais excessivo na maquiagem, não disfarça o 

sofrimento da personagem, relegado à mais forte das solidões. Sem a amiga e cúmplice, sem 
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os jardins belos e o jovem deus que o habitava (Alberto), imagem que dava a tônica para sua 

vida de enclausurado, ele morria aos poucos. Plasticamente, essa morte lenta é demonstrada 

por meio da iluminação, que Martin considera “fator decisivo para a criação da 

expressividade da imagem” (MARTIN, 2013, p. 61). A iluminação interna, artificial, é 

manipulada para mostrar a mudança psicológica da personagem quando a tragicidade o 

envolve. 

Outro ambiente apresentado no início do filme (um prelúdio da narrativa), junto 

aos créditos, remete ao Pavilhão, onde estão guardadas as ferramentas de jardinagem, 

entulhos de diversos objetos, destacando um baú, o qual simboliza os fatos mais secretos a 

serem dramatizados ali. Um vitral colorido é focado e, de repente, abre-se, revelando o 

jardim. Os canteiros de violeta são generosos, a flor é uma extensão da personagem Nina, 

símbolo de seus amores, símbolo também do movimento da vida, uma vez que são elas o fator 

que desencadeia a aproximação de Alberto e Nina. Esse amor novo não apenas renova a 

protagonista, a presença do jovem, as violetas à janela, despertam a paixão de Timóteo. O 

jardim é o palco que alimenta as paixões e os que se nutrem dela.  

As cenas que ocorrem fora da casa, no jardim ou no quarto de Alberto (espaço que 

temos chamado de Pavilhão, em aproximação ao romance), retratam as personagens em suas 

inclinações ardentes: o ódio, a ira, o desejo sexual, os amores proibidos, as mentiras. O jardim 

é denso, compõem-no as árvores, arbustos, flores e variedade de plantas que cercam, 

literalmente, a Casa Grande, representando o triunfo das paixões sobre o ambiente racional. O 

domínio da natureza está ligado à esfera das paixões e será nesse ambiente que elas são 

reveladas. Na Casa Grande, nenhum ato transgressor; nos jardins, as personagens mostram o 

que tentam manter sob controle. Vimos, a exemplo, que Demétrio, sustentáculo dos valores 

familiares, também espreita Nina nos jardins, indício de que ela desperta nele os desejos e a 

paixão da qual Ana o acusa. 

Por sua vez, Ana também deixará transbordar sentimentos estagnados por tanto 

tempo. Será percorrendo o jardim, escondendo-se por entre as plantas, que ela vai sendo 

consumida pela vontade de saber mais sobre o poder feminino que emana da cunhada. Temos 

o despertar da feminilidade de Ana, sendo consumida pelo fogo de querer ser mulher, ela 

espreita a outra na busca de adquirir esse conhecimento, afinal, ela percebe-se sem graça, mas 

o que mais a atinge é notar o interesse do marido por Nina. Ana chama de “a presença do 

demônio” (A CASA assassinada, 1971, 1:34:15) o desassossego, a desordem que toma seu 

espírito. Seu pensamento demonstra que ainda está muito presa aos ideais religiosos, mas o 
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querer, em Ana, rompe a crosta superficial com a qual fora moldada, trazendo à tona uma 

natureza inquieta e descontente com seu destino. 

 

 

Figura 3: Ana espreita Nina nos jardins, local das paixões aos 00:34:03 minutos do 

filme. 

 

Visualizamos os gestos de Ana como sedutores quando ela aproxima-se de 

Alberto, toca-lhe o corpo enquanto fala de Nina. Um gesto ambíguo, pois, embora acaricie o 

corpo do rapaz, de olhos fechados, ela fala de Nina, sugerindo uma dupla via de sedução61. 

Desejando o que Nina tem, Ana irá aproximar-se de Alberto, mas não despertará o interesse 

do jardineiro. A frustração de não conseguir desenvolver essa energia envolvente de Nina 

torna-se maior com a morte do jovem. Ana perde a possibilidade de experimentar o que Nina 

experimentou. Assim, todas essas privações vertem-se em rancor contra Nina. 

Das sequências em que Ana aparece no jardim e no Pavilhão com Alberto, as 

cores aparecerão como um “fenômeno afetivo” (MARTIN, 2013, p. 78). Nos primeiros 

encontros, a luz proporciona uma visão clara do semblante das personagens, os gestos são de 

aproximação. À medida que ela recebe a rejeição dele, o ambiente enche-se de sombras, a 

contrastar com a claridade. A cena em que Alberto foge de Ana apresenta uma mescla de luz 

e sombra, sugerindo o íntimo da mulher tomado de frustração e de mágoa pela rejeição.  

                                                           
61 Estudos de viés psicanalítico sugerem o amor homossexual de Ana por Nina, como em Besançon (1996) e 

Barros (2002). No romance, tal aspecto é mais visível que no filme. 
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Na imagem de Ana junto ao corpo de Alberto, logo após o suicídio desse, 

visualizamos o jogo do claro/escuro que remete aos temas do diálogo entre Ana e Padre 

Justino; respectivamente, falam de morte/ressurreição, descrença/fé. O entorno do quarto está 

mergulhado em completa escuridão, a luz deixa entrever o ambiente dominado pela natureza. 

Junto ao verde escuro e negro, tons vermelhos e terrosos fazem eco ao sangue que mancha a 

brancura da camisa do rapaz. O branco ainda remete, por extensão, a pureza e a inocência da 

juventude. Tomada por grande aflição, Ana chora, beija Alberto dizendo que é Nina quem 

está ao seu lado. Apela, então, para a fé de Padre Justino, uma vez que ela mesma não mais 

crê em Deus. Temos a força dos diálogos que aparecem no romance, com Ana querendo 

barganhar com Padre Justino a fé em troca de um milagre. Na impossibilidade de fazê-la 

entender o absurdo que solicitava, ele retira-se. O afastamento do padre é uma imagem 

recorrente na película e cujo sentido exploramos na cena-pesadelo de Ana. 

A exuberância do jardim também abriga o despertar da sexualidade de André. Por 

entre as densas folhagens temos o adolescente à flor da pele, angustiado, inquieto, camisa 

entreaberta, peito nu, à espera de Nina. O menino tímido dá lugar ao rapaz atrevido, 

colocando Nina em situação de constrangimento; ela, que sempre dera as cartas do jogo, 

sente-se acuada quando André demonstra que não há inocência da parte dela ao atender o 

convite para encontrarem-se nos jardins. Nina responde com um tapa no rosto do jovem, mas 

o gesto acaba por aproximá-los ainda mais. Logo, deslocam-se do jardim para o ambiente que 

reconhecemos como o quarto de Alberto. Ela, à frente, caminha lentamente, como num transe, 

para na entrada do cômodo, as mãos acariciam os pilares de madeira. Desce para um plano 

mais baixo. A descida dos amantes à esfera do baixo, do pecado, é simbolizada no plano 

espacial mais rebaixado em relação aos outros ambientes, principalmente à Casa Principal, 

que se ergue, imponente, em sua estrutura assobradada.  

O ângulo de filmagem de parte da cena também propicia a leitura metafórica do 

rebaixamento moral. A câmera é posicionada no exterior do ambiente, as personagens 

aparecem em plongée, que tanto descreve a topografia rebaixada do cômodo como, e o mais 

importante, sugere o abismo moral no qual mergulham os amantes. Eles despem-se e tomam o 

leito que fora do jardineiro. Seus corpos são parcialmente encobertos pela densa vegetação 

que os cerca, evocando o domínio da natureza, que subjuga a razão em favor dos instintos. A 

câmera muda de ângulo, projetando em plano médio os corpos dos amantes, iluminados pela 

claridade que entra pela janela. Um rápido deslocamento e vemos Ana, escondida sob a 

folhagem, na parte escura do quarto, a face pétrea assiste à consumação do amor. Planos 
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aproximados, close ups e zoons em parte dos corpos carregam a cena com forte erotismo, 

revelando que a paixão contida explode em toda sua força.  

 

 

Figura 4: O porão do Pavilhão focado em plongée (01:10:37). 

 

Os eventos que ocorreram no quarto do porão foram metonimicamente exibidos 

na introdução da película como um baú. O que se escondeu nesse ambiente foi revelado. Nina 

e Alberto foram amantes, assim como Ana testemunhou também o mais nefasto dos segredos 

da Chácara: o incesto entre mãe e filho. A polêmica sobre o direito ao porão não se encerra 

naquele ambiente. Optou-se, no filme, por dar sequência ao embate, no jardim. Assim, o calor 

da discussão continua e cria uma maior expectativa de como tudo terminará, uma vez que Ana 

anuncia que irá matar Nina. A arma é a mesma do suicídio de Alberto.  

As personagens são enquadradas em plano médio, uma frente a outra, Ana em 

plano mais baixo e Nina, mais elevado. Desse modo, o espaço ocupado pelas personagens 

amplia a visão de superioridade/inferioridade em relação ao discurso. Nina acaba por 

desmascarar a covardia e a incapacidade da rival de cometer qualquer ato de transgressão que 

possa sujar o nome da família. Derrotada, Ana fica sozinha no jardim, deixando o objeto cair 

de sua mão. A opção de filmar o evento como ocorrido em ambiente externo, diferente do 

romance (acontece no quarto de Nina), corrobora para confirmar o jardim e o porão como 

espaços dos interditos.  



204 

A próxima sequência externa sobre a qual discorreremos não acontece mais nos 

jardins ou no Pavilhão, ainda assim o ambiente é deslocado da Casa Principal, configurando-

se como locus de transgressão, por abrigar as paixões mais torpes do ser humano. Trata-se do 

pátio, ao fundo da residência, onde passa o regato que encontrará os tanques. Ali ocorre uma 

das cenas mais impactantes da película. É quando Ana extravasa toda a inveja que sente de 

Nina.  

 

 

Figura 5: Ana comemora a agonia de Nina (01:26:22). 

 

A sequência inicia-se no quarto em que Nina recebe cuidados de Betty. Ana nota 

que a governanta faz um curativo nas costas de Nina e que essa está gravemente doente. A 

câmera foca, em primeiro plano, o olhar de Ana; o prazer da vingança desenha-se em seu 

rosto com um meio sorriso. Ela mostra-se perversamente curiosa para saber o estado de saúde 

da rival. Seu semblante de agrado é perceptível ao descobrir a gravidade da doença. Quando 

leva os lençóis sujos de sangue para lavar, acaricia-os, como se fossem relíquias.  

Nos fundos da Chácara, longe dos olhares de outros, aparece uma Ana 

completamente diferente da mulher sempre sisuda e impecável em seus trajes escuros. Passos 

trôpegos, pés descalços, cabelos desgrenhados, envolvida pelos lençóis, ela os segura e se 

movimenta como que numa dança primitiva, num frenesi violento. Rodopia seguidas vezes, 

joga peças e as recolhe do chão, extravasando os sentimentos contidos. Depois os atira, com 

raiva, na água do regato. Por fim, Ana, ajoelhada na água, agradece: “Obrigada, meu Deus. 

Agora sei que o Senhor ouviu minhas preces. Obrigada, meu Deus. Agora eu sei que o Senhor 

existe” (A CASA assassinada, 1971, 01:27: 14-22).  
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Finalmente, ela sente que a justiça foi feita e Nina paga, não pelo pecado do 

incesto, pois Ana não se importa com André, mas pelo excesso de graça que ofuscou a todos e 

relegou Ana, uma mulher sem viço, ao mais completo esquecimento. Ela tem o espírito 

envenenado e corroído pela inveja, por isso exulta pela adversidade62 da cunhada. Essa foi a 

dissidência que pairou entre ela e Padre Justino. O religioso tenta mostrar a ela que a Graça é 

muito mais que as seduções terrenas e que Deus não serve de instrumento de vingança 

pessoal. Porém, Ana não absorve esses ensinamentos, o que lhe trará consequências futuras.  

 

 

4.4 NOVAS CENAS: TRANSFORMAÇÕES E DESLOCAMENTOS  

 

Se em Crônica da casa assassinada a confissão final de Ana ao padre encerra o 

romance, o filme traz uma proposta um pouco diferente. Após a morte da rival, a culpa que a 

aflige é tanta que, ainda durante o velório, vai confessar a Padre Justino suas injustiças contra 

a cunhada. O que motiva Ana não é o arrependimento pelo mal causado à outra e sim o medo 

da punição divina. Novas “falas” são acrescidas, reiterando a ideia de Ana de que Nina 

mereceu o fim que teve. Essa motivação é completamente distinta da que aparece no romance, 

uma vez que no texto escrito Ana realmente se arrepende do mal causado por suas mentiras. A 

mudança coloca a personagem apenas como uma mulher mesquinha, conduzida por uma 

prática religiosa superficial.  

Também não temos o Pavilhão como cenário, mas a frente de uma igreja, em cuja 

porta Ana bate, gritando pelo padre. A confissão acontece de um jorro só, as palavras saindo 

aos borbotões. Ali, ela faz a revelação sobre a maternidade de André, as mentiras que contou, 

o medo de ser descoberta. Incomoda o espectador os gestos da personagem, enquanto faz a 

confissão. Ela agarra-se firmemente ao padre e, enquanto vai falando, acaricia-o 

sofregamente.  

Sabemos que a personagem é uma mulher submetida ao controle da esfera 

patriarcal e religiosa, que desperta seu lado feminino com a chegada da cunhada, e que deseja 

ser igual a ela. Mas Ana, como disse Nina, não tem coragem de assumir nenhuma atitude que 

coloque em risco o orgulho da família, portanto, permanece reprimindo seus desejos, cheia de 

inveja contra aquela que vive plenamente sua sexualidade. Assim, ela segue, angustiada e, no 

                                                           
62 A exultação pela adversidade do próximo é considerada, na obra de Santo Tomás de Aquino, uma das filhas da 

inveja. Cf: TOMÁS DE AQUINO (SANTO). Sobre o ensino (De magistro) e Os sete pecados capitais. Trad. 

Luiz Jean Lauand. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 92. 
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momento em que expõe ao padre suas aflições, sua sexualidade reprimida vem à tona, por 

meio de gestos ávidos63.  

Para representar as obsessões de Ana, romancista e cineasta seguiram caminhos 

distintos. Dissemos que no romance, ela apega-se ao quarto de Alberto como forma de 

extravasar o que foi reprimido; no filme, temos uma linguagem mais imagética e menos 

simbólica, quando Ana libera seu conteúdo inconsciente no gesto de abraçar-se ao padre e 

alisar seu tórax sofregamente. 

O fim de Ana, no filme, é análogo ao romance na temática do perdão impossível. 

Ela procura Padre Justino em busca de absolvição, mas por pura conveniência, de forma 

mecânica, pois não muda sua conduta pessoal. Ele não diz uma única palavra, apenas ouve, o 

semblante pesado. O silêncio de Padre Justino, na narrativa fílmica, é a metáfora da 

impotência perante o sentimento de incompletude do ser humano. A Palavra não penetra a 

alma iludida de Ana, resta ao padre se abster do sermão. Ele a abandona na porta da igreja, 

com passos lentos e desolados. Com um grito, Ana rasga suas vestes. Daí, podemos inferir 

que Ana não alcança o perdão que almejava. Já o ato de rasgar a roupa remete a um costume 

entre os judeus, descrito em inúmeras passagens do Antigo Testamento, e podia representar 

emoções fortes como angústia, sofrimento ou remorso, e que no contexto em que Ana se 

encontrava, seria coerente que ela sentisse isso. 

Diferença também encontraremos ao se falar da doença da protagonista. O 

entrelaçamento entre o ambiente e a degradação física do corpo de Nina, tomado pelo câncer, é 

evidenciado, em Crônica da casa assassinada, no diário de André. A impressão da personagem 

acerca do ambiente natural funciona como prenúncio do que acontecia com Nina. A doença, 

ainda não anunciada à família, vai sendo divulgada, na narrativa, de forma proléptica. O rapaz 

nota que o ambiente está tenso, os ventos mornos do verão levavam para dentro da casa o cheiro 

ácido dos pêssegos amadurecidos do jardim e aqueles ares despertavam, nele, apreensão. 

Observamos que as frutas passadas do ponto funcionam, no texto escrito, como metáforas da 

beleza sendo corrompida pela moléstia. A aproximação imagética tanto reúne a ideia de 

graciosidade e textura da fruta com a beleza da personagem, quanto a cor roxa das flores do 

pessegueiro a anunciar a doença que atingirá Nina de diversos tons violáceos. Quando o médico 

da família a examina, usa da comparação para alertar sobre a gravidade do estado de saúde de 

Nina: “a pele, nas costas, já se esgarçava aqui e ali, mostrando lábios entrepartidos como os de 

um fruto já muito maduro” (CARDOSO, 1996, p. 449). 

                                                           
63 Podemos entender os gestos de Ana como um lapso, que traz à tona o que está recalcado no inconsciente.  
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Em A casa assassinada, não há nenhuma alusão à doença de Nina, nem o motivo 

é desenvolvido progressivamente. De repente, o espectador encontra a protagonista acamada, 

sendo assistida por Betty e entenderá a grave enfermidade a partir do diálogo entre as 

personagens. Como sabemos, o romance é bipartido e comporta a primeira e a segunda estada 

da protagonista na Chácara. Ao transpor esses termos temporais para a tela, percebemos que 

há uma aceleração dos eventos da segunda fase da trama, sendo que a doença da personagem 

não ganha quase nenhuma projeção, o que interfere muito na ideia de punição pela 

transgressão cometida por Nina. Sem dúvidas, a temática religiosa, mais uma vez, é 

esmaecida no contexto geral da narrativa fílmica, quando a contrastamos com o romance. 

Teremos, então, um final infeliz para os amantes, que ousaram transgredir uma regra moral e 

não propriamente uma regra religiosa. O câncer só será revelado nas cenas finais, pela fala de 

Timóteo. Considerando a macroestrutura do filme, as imagens das violetas não funcionam 

como uma simbologia de morte, mas da vida, como já apontamos.  

A sequência final de A casa assassinada diz respeito ao velório de Nina, fechando 

o flashback iniciado na abertura. Temos, na primeira cena, uma transformação, em que o 

corpo da protagonista, estendido sobre uma mesa, aparece vestido de negro e os pés, 

descalços. Essa modificação não retira o sentido de despojamento a que a personagem é 

submetida com a morte. Porém, a Nina do romance é sepultada envolta num lençol branco de 

linho, uma vez que a degradação do corpo não possibilitou que a vestissem com um de seus 

belos trajes, ela ficara literalmente grudada ao lençol que forrava a cama.  

 

 

Figura 6: O corpo de Nina sendo velado (01:28:42). 
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Como apontamos, o filme não aprofunda a temática da doença, logo a substituição 

parece-nos uma escolha plausível, uma vez que manter a personagem envolta num lençol 

branco poderia confundir o espectador. Apesar disso, a ressonância semântica permanece ao 

se despojar a sedutora protagonista de suas vestes habituais. As cores fortes e exuberantes, 

signo da personalidade de Nina, são substituídas pela ausência delas, o preto. Os pés 

descalços representam a perda do prestígio, poder e beleza que a personagem exercia sobre as 

outras personagens.  

A chegada do Barão ao velório é uma das passagens do romance em que o autor 

pesa a mão na crítica à estrutura latifundiária, já decadente. Ao transpor esse fragmento para o 

filme, o roteirista optou por retirar vários elementos do grotesco presentes no texto escrito e 

encaixar pequenos atos que trouxessem esse sentido. Assim, quando Demétrio precisa afastar-

se do homem ilustre para outras providências, uma fala é acrescida à personagem: “O senhor 

vai me desculpar, tenho que atender os outros convidados” (A CASA assassinada, 1971, 

1:35:20-25), dando ao momento um ar de festejo, como se a ocasião fosse, para Demétrio, 

uma recepção os ilustres da região, solidificando o prestígio dos Meneses. Sob a mesa, sem o 

agasalho de um caixão, a personagem é exposta como um objeto da família a ser admirado.  

Há uma aglomeração de pessoas. Crianças penduram-se nas janelas, a gente 

simples amontoa-se às portas, enquanto os mais ilustres estão na sala. Mulheres comentam os 

cabelos e as roupas das outras com sorrisos maliciosos no rosto. A futilidade e o aspecto de 

recepção são evidenciados e mantidos nessas ações. O Barão retira comida dos bolsos, mas a 

imagem do homem idoso e magro não cria a mesma impressão que o avermelhado e rotundo 

barão do romance. A personagem romanesca traz o pecado da gula marcado em suas faces.  

Postergada para o fecho, a entrada de Timóteo no velório é, sem dúvida, o 

momento triunfal da narrativa fílmica. A aparição de Timóteo representa o confronto que 

definirá, de uma vez por todas, o destino da família. Desgastados pela constante perda do 

poder financeiro, por relações tensas, sustentadas por aparência, pelos comentários mordazes, 

a presença de Timóteo será o golpe fatal ao resto de soberania que ainda possuem. Por isso 

mesmo, ao surgir em meio a toda a sociedade de Vila Velha, cria-se uma grande expectativa 

quanto à reação de todos. Sua presença feminina, enxundiosa, grotesca, que tanto se 

esforçaram por esconder, é um assombro para os presentes. Ao se revelar em público, ele 

desmascara a hipocrisia da família em sustentar uma imagem perfeccionista para a sociedade. 

A sequência apresenta irrisórias distinções em relação ao romance. O que vamos 

considerar é seu deslocamento. Em plano médio, a câmera foca a imagem do corredor que dá 

acesso à sala do velório. Três empregados negros carregam, numa rede branca, uma figura 
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disforme, com vestido e véus negros contrastando com sua brancura reluzente. A câmera foca 

um travesti, com maquiagem pesada, todo adornado de joias faiscantes, ele entra na sala, sob 

o som de uma ópera. Neste momento, a câmera torna-se subjetiva, portanto, por um momento 

passamos a acompanhar o ponto de vista de Timóteo sobre os acontecimentos. A personagem 

vê rostos surpresos a encará-lo, o silêncio reinante é a linguagem que revela o choque. Ainda 

assim, consideramos que pelo impacto que representa a entrada da personagem, as expressões 

faciais foram pouco exploradas, uma vez que o rosto dos figurantes é bem inexpressivo. 

Apenas Demétrio — a atuação de Nelson Dantas é um dos pontos altos do filme — 

demonstra, no rosto contorcido e a respiração arfante, todo o choque que Timóteo 

desencadeia. O escândalo está feito. 

O foco muda e vemos Timóteo em primeiro plano, ao lado do cadáver. 

Esplendoroso em seus trajes transgressores, com gestos teatrais, despeja violetas sobre o 

corpo. Em seguida, faz seu derradeiro agradecimento à amiga, os gestos sempre 

espalhafatosos: “Aqui estão. Violetas sobre câncer. Devolvo o que roubei, num puro gesto de 

gratidão... pela visão diária que tive daquele homem. Um pouco de louro que compunha 

aquele sol” (A CASA assassinada, 1971, 1:39:07-26). Ainda que tiradas de fragmentos do 

romance, as falas são reordenadas em outra versão, mantendo, junto à concisão exigida, a 

poesia nas reflexões da personagem Timóteo.  

 

 

Figura 7: Timóteo, no velório de Nina, esplendoroso em seus trajes 

transgressores (01:40:10). 

 

Timóteo volta a se aproximar do corpo de Nina e cochicha em seu ouvido que 

aquele era o momento da vitória deles, relembrando o pacto que haviam feito. Com um buquê 

de violetas, Timóteo pede por um milagre que transcenda aquele momento a algo mais que 
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uma morte comum. Nesse momento, André entra na sala e aproxima-se do corpo, ignorando o 

entorno. Timóteo é tão fortemente surpreendido por aquela aparição, que se curva, com um 

grito de dor. O rosto do jovem é enquadrado em zoom, num primeiríssimo plano e depois 

sobreposto ao do jardineiro, concretizando o milagre pedido por Timóteo. Esse esbofeteia o 

cadáver, como a desfazer o pacto, enquanto enuncia: “A verdade é mentira. Nosso pacto é 

mentira. O amor é imortal. Deus... Deus é um canteiro de violetas cuja estação não passa 

nunca” (A CASA assassinada, 1971, 1:40:54-41:18). A fim de não repisar os sentidos já 

explorados sobre esse fragmento narrativo, reforcemos apenas que Timóteo despe-se do 

sentimento de vingança para morrer redimido pelo milagre do amor, que a tudo renova e faz 

viver. Torna-se, assim, um interessante contraponto com a personagem Ana, a qual, 

mergulhada no egoísmo, termina sem o perdão divino. 

Temos, nessa sequência final, poucas falas, mas de uma seleção tão cuidadosa, 

que trazem à tona a força da prosa poética com a qual as digressões da personagem são 

elaboradas. O transbordamento verbal do romance é substituído pela plasticidade das 

imagens: a aparência extravagante de Timóteo, a afrontar os presentes, tão sisudos em suas 

vestes escuras; o corpo de Nina despojado de qualquer adorno, mas compondo um quadro de 

beleza singela, a tez pálida e o vestido preto salpicados por violetas. Na cena fílmica, a morte 

não devora a formosura de Nina. Complementando a cena, a música “Chora coração”, parte 

da trilha sonora de Tom Jobim64, especialmente composta para o filme, coloca-se em total 

consonância com a ação cênica.  

A remontagem da cena, como fecho, elimina o excesso de digressões e reflexões 

religiosas, provindas, no texto escrito, das personagens Padre Justino e Ana, os quais fecham 

o romance. Potencializa-se, na película, o drama sobre a morte, a vingança e a derrota da 

família, uma das principais motivações da narrativa. A queda (morte) de Timóteo, 

metonimicamente, demonstra o fim dos Meneses, como também a resolução do conflito, 

estabelecido pela dissidência entre os irmãos e a busca de vingança do caçula. Certamente a 

                                                           
64 A trilha sonora feita para o filme A casa assassinada foi lançada no álbum Matita Perê (1973). A sexta faixa 

do álbum, intitulada “Crônica da casa assassinada”, é uma suíte composta de quatro peças denominadas: 

“Trem para Cordisburgo”, “Chora Coração”, “O Jardim Abandonado” e “Milagre e Palhaços”. Essa 

composição de Tom Jobim é parte de uma trilogia elaborada para as filmagens da obra de Lúcio Cardoso, 

iniciando com Porto das Caixas (1962) e finalizando com O viajante (1998). A trilha da faixa “Crônica da 

Casa Assassinada” é bastante pianística, feita inicialmente com Dori Caymmi e depois modificada por Claus 

Ogerman. “Trem para Cordisburgo”, nome da primeira peça desta suíte, tem seu título emprestado da cidade 

onde nasceu Guimarães Rosa, Cordisburgo, Minas Gerais. O elemento espacial da obra de Guimarães Rosa é 

uma das influências na produção de Jobim, conforme demonstra Patrícia de Almeida Ferreira Lopes, no artigo 

“A trajetória de Tom Jobim durante o período que abrange a elaboração dos álbuns Matita Perê e Urubu 

(1971-1976)”. 
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cena na qual Timóteo rodopia e desaba na sala do funeral tem maior expressividade visual que 

aquela em que Ana agoniza no Pavilhão, ao final do romance.  

Põe-se os Meneses, todos reunidos, em meio a estranhos, que dominam o 

ambiente, devassando-lhes a intimidade e os segredos. Cada um de seus membros permanece 

em seu próprio mundo, não se aproximam ou trocam uma palavra de conforto ou apoio. Desta 

forma, assistimos ao final de uma família cuja essência foi a incomunicabilidade, o 

individualismo e a solidão, não conseguindo, nenhum deles, transpor o abismo que criaram 

frente ao outro. Seus próprios membros contribuíram para que sua Casa (no sentido de clã) 

fosse derrotada (assassinada). 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A preferência por um ou outro ponto de vista tornou-se, em determinadas épocas 

um modismo por estar diretamente relacionada aos valores da época. Assim, encontramos no 

século XVIII uma inclinação especial pelas narrativas em primeira pessoa, com o romance 

epistolar e o gosto por escritos que se manifestassem como documentos. Basta lembrar do 

romance de Choderlos de Laclos, As Ligações Perigosas (1782), no qual se anexam 

manuscritos do autor-editor com intenção de dar veracidade aos fatos da narrativa. Por outro 

lado, pretendeu a narrativa romanesca finissecular do dezenove alcançar a realidade integral e 

objetiva, preocupando-se, dessa forma, em sustentar um ponto de vista que favorecesse a 

neutralidade ou o afastamento do narrador, deixando os fatos falarem por si mesmos, sem a 

interferência desse “guia”. 

O que distancia, por exemplo, Balzac e Stendhal dos representantes do realismo 

moderno é a posição do escritor diante do objeto. Enquanto que na escrita desses dois autores, 

conforme Auerbach (1976, p. 435), deparamo-nos com comentários dos mais variados 

matizes, em Flaubert, escritor que avança consideravelmente no romance realista, há uma 

isenção de opinião sobre as personagens e sobre os acontecimentos, “seu papel limita-se a 

escolher os acontecimentos e a traduzi-los em linguagem” (AUERBACH, 1976, p. 435). 

Flaubert acreditava que se o autor conseguisse traduzir os acontecimentos de forma clara e 

límpida, esses interpretariam a si mesmos e aos seres humanos sem intermediação de qualquer 

juízo ou opinião que se expressassem sobre eles, “tudo isto deveria surgir por si próprio a 

partir da representação do objeto” (AUERBACH, 1976, p.436). 

Essa postura resultava da crença na qual a escrita em terceira pessoa criava a 

ilusão de realidade ao afastar o autor do texto. Não se tratava mais de usar aquele demiurgo, 

que a tudo via e sabia. A obra deveria ser autossuficiente, de controle interno, assim “[ela] 

basta-se por si mesma, no sentido em que o leitor não tem que fazer apelo a uma autoridade” 

(ROSSUM-GUYON, 1976, p. 31), como defende Henry James e Pierce Lubbock. Privilegia-

se o mostrar, o dramatizar em detrimento à narração. Scholles e Kellogg (1977, p. 192) 

observam que o argumento de James e de seu discípulo, Lubbock, condenam a parte da 

narrativa privilegiando apenas o aspecto estético, tanto que os últimos propõem uma distinção 

entre “a arte da ficção” e “a arte da narrativa”.  

A polêmica quanto ao posicionamento de críticos como James e Lubbock repousa 

na incongruência entre a postura estética requerida como correta e o momento histórico-
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filosófico da sociedade ocidental. Há de se levar em conta que o panorama instável de entre-

guerras, as descobertas da psicanálise, da “durée” de Bergson, das descobertas científicas, 

como no campo da Física, demonstrando que as verdades podem ser temporárias e relativas, 

refletem um ser-humano descrente, inquieto, fragmentado. Esses elementos também vão se 

refletir nas formas estéticas da arte. Pensemos, por exemplo, no cubismo, no surrealismo. Por 

que não haveria a literatura de participar dessa seara? Assim, não há mais porque sustentar as 

certezas do narrador onisciente ou manter a fixidez de uma onisciência neutra (refletores de 

consciência, como chama James). 

Surge a superioridade da verdade imaginativa sobre a verdade empírica, que 

reflete mais coerentemente um mundo de incertezas. As personagens reconstroem fatos 

calcados não só em dados empíricos, como na memória, em eventos anteriores que servem 

para preencher lacunas a partir da dedução dos fatos, em especulações, e em narrativas de 

diferentes níveis (intradiegético, hipodiegético). Pensemos em Proust, Faulkner, Woolf, Gide, 

Vergílio Ferreira, Lispector, entre outros. Também o narrador pode não merecer a confiança 

do leitor e coloca sobre esse a responsabilidade de compreender o que a própria personagem 

que conta não entende, um desafio prazeroso para quem tem maturidade na leitura. Em 

narrativas de primeira pessoa, “a ideia de criar uma testemunha ocular ficcional falível é o 

produto sofisticado de uma época empírica e irônica”, descrevem Scholes e Kellogg (1977, p. 

186), relatando, assim, não apenas que as preferências narrativas são reflexo de um tempo, 

como rebate as críticas sofridas pela escolha desse ponto de vista, feitas por Henry James. 

A rejeição de James continua sendo puramente estética, julgando o crítico que um 

romance em primeira pessoa transgrida a soberania da narração, uma vez que o autor está 

presente. Dal Farra assinala que a questão se torna esclarecida quando é feita a distinção entre 

o autor e a sua versão implícita, ou “autor-implícito” (Booth), o responsável pelo universo 

ficcional erigido, pelo “manuseamento do narrador, das personagens, das ações, do tempo e 

do lugar: a própria elaboração da intriga” (DAL FARRA, 1978, p. 21). Assim, o que se 

demonstra é que o narrador, na narrativa de primeira pessoa, não fica enclausurado na visão 

estreita de determinada personagem, legitimando esse foco narrativo. Tanto o modo de narrar 

a primeira como a terceira pessoa são passíveis de representar o desenvolvimento da história 

literária. 

Voltando a James, a crítica feita ao posicionamento que ele adotou e que nos 

parece bastante pertinente é a tentativa de reduzir a arte a regras, como explicam Scholes e 

Kellogg. Para ambos, a função da crítica consiste em “[não] decretar uma legislação para 

artistas, mas promover a compreensão das obras de arte” (SCHOLES; KELLOGG, 1977, p. 
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191). E acrescentam que um crítico não deve elevar “suas preferências pessoais como 

princípio artístico” (SCHOLES; KELLOGG, 1977, p. 192), apontando que assim o fez James. 

Outro argumento importante colocado pelos dois críticos, e que esclarece a opinião que 

expressam sobre James, é a inadequação de tentar separar, no princípio artístico, a estética do 

meio, que proporciona a matéria-prima. Mais uma vez, observamos que o autor precisa se 

ligar ao espírito de uma época, o Zeitgeist, do qual nos falou Rosenfeld. É válido relembrar, 

também, que o romance surge justamente questionando os “imperativos categóricos que a 

sociedade procura impor ao comportamento ético dos indivíduos” (SCHOLLES; KELLOGG, 

1977, p.194). Por fim, buscar, nos tempos de incerteza que se encontrava o romance do início 

do século XX, uma verdade absoluta já era suspeito. A obra de arte não tem que dar ao leitor 

todas as respostas. Ele também é levado a sentir-se limitado diante da obra e a admitir que não 

decifra todos os enigmas. 

As considerações que fizemos até aqui nos parecem perfeitamente aplicáveis ao 

romance estudado. O primeiro aspecto a ser destacado tem relação com a liberdade de criação 

do artista. Vimos que Lúcio Cardoso não ficou à parte da atmosfera histórico-filosófica de seu 

tempo, mas por não comungar dos princípios vigentes à crítica da época, pagou seu quinhão, 

ficando recuado da cena literária. Wilson Bueno (2006, p. 17) faz a constatação e a 

contestação acerca do dilema entre historicismo e esteticismo na nossa literatura ao tratar da 

dicotomia literatura engajada (social)/ literatura desinteressada (introspectiva). O fato de uma 

vertente predominar em nossa tradição literária não é argumento inconteste para alegar a 

superioridade da primeira sobre a segunda. Massaud Moisés (2006, p.169), em breves linhas, 

oferece-nos um esclarecimento para compreendermos a movimentação da cena literária em 

que Lúcio Cardoso, como outros romancistas introspectivos, figurou, quando demonstra que 

recusando-se a um alinhamento automático das ideologias vigentes, o romancista poderia ser 

mal julgado. No entanto, o que deve ser levado em conta é se houve engajamento com a 

literatura, como obra de arte. A própria fortuna crítica do autor responde a proposição de 

Moisés. 

Prolongando a discussão acerca da criação artística, fizemos um breve comentário 

sobre uma certa crítica que Lúcio Cardoso recebeu quando da publicação de Crônica da casa 

assassinada e tem a ver com a escolha da estrutura artística escolhida pelo autor para este 

romance. O autor abandona a narrativa linear com que produziu seus romances anteriores e 

inaugura um novo momento em sua escrita, demonstrando claro interesse por uma 

organização mais fragmentada, por utilizar o tempo de forma mais complexa, o que pode ser 

visto também em relação ao romance O Viajante (1973). A censura feita ao escritor relaciona-
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se à uniformidade no estilo adotado nas diversas narrativas. Novamente, vemos a crítica 

literária cercear a liberdade criadora do artista, esperando que esse seguisse moldes pré-

estabelecidos e voltamos às reflexões feitas pelos críticos Scholes e Kellogg, quando esses 

alertam para o enquadramento da criação artística. Cássia dos Santos, ao fazer a crítica 

genética do romance Crônica da casa assassinada, expõe que Lúcio Cardoso pretendia fazer 

um romance “artístico” e não uma “cópia da vida” (SANTOS, 2005, p. 155), logo a escolha 

dos princípios estéticos do artista não têm de necessariamente seguir esquemas em voga por 

que esses alcançaram êxito.  

Lúcio Cardoso fez, em Crônica da casa assassinada, uso de recursos compatíveis 

com o panorama literário ocidental. A escolha por narradores múltiplos, fragmentação do 

tempo e da ordem narrativa já vinham sendo explorados principalmente pela literatura 

americana e francesa. Lúcio Cardoso, como escritor da linha intimista, aproveitou esses 

recursos para elaborar uma narrativa que escavasse o interior das personagens, investigando 

os conteúdos profundos de suas almas. Aliando o ponto de vista em primeira pessoa, com 

várias perspectivas, temos uma narrativa rica em possibilidades, compensando a restrição da 

primeira pessoa em acessar os pensamentos das outras personagens. Cada narrativa apresenta 

um olhar específico sobre os fatos: temos o olhar de quem vivencia os fatos, logo alguns 

narram numa perspectiva mais fixa, de narrador-personagem, outras apenas relatam os fatos, 

sendo um narrador-testemunha. O narrador-personagem “encontra-se quase que inteiramente 

limitado a seus próprios pensamentos, sentimentos e percepções” (FRIEDMAN, 2002, p. 77), 

enquanto o narrador-testemunha pode inferir sobre o que vê, assim como extrair informações 

dos diálogos que mantém com as outras personagens. Essa escolha tanto nos propicia sondar 

o mundo interior de certas personagens como André e Ana, principalmente, quanto ter acesso 

a versões de quem está mais afastado do fato. Essa coexistência paradoxal de olhares promove 

uma indefinição à narrativa, a qual demonstramos ser propósito do autor. 

No tecido da narrativa, Nina é retratada pelas outras personagens por meio da 

“visão com”, o que as torna sujeitas a subjetividades com relação à protagonista. Quando 

Booth (1980) fala sobre o controle das visões interiores que Jane Austen teve de exercer no 

romance Emma, para que a heroína se tornasse agradável ao leitor, lembra-nos de que a 

manipulação do foco narrativo deve ser delicadamente pensada para se atingir um objetivo. 

Como as opiniões em Crônica da casa assassinada divergem, Nina permanece enigmática: 

angelical e demoníaca.  

A trama do romance nos é apresentada a partir dos escritos íntimos de algumas 

personagens e depoimentos de outras, todos reunidos por um organizador, ao qual chamamos 
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também narrador, uma vez que esse manuseia as informações, decidindo a ordem de suas 

aparições. Ele não se pronuncia na narrativa, mas como se coloca como fonte organizadora de 

documentos outrora elaborados e agora reunidos, ou como quem colhe informações acerca de 

fatos já acontecidos num tempo anterior ao dos depoimentos, funciona como a convenção 

literária que dá a ilusão de realidade aos fatos, pois coleta as memórias de uma família ilustre, 

não deixando que se percam. Por outro lado, o uso desse narrador que dita a ordem de como o 

leitor toma conhecimento dos fatos é outro artifício, usado pelo narrador-implícito, para 

comunicar o conjunto de valores que deseja expressar. Booth, segundo Rossum-Guyon (1977, 

p. 34) crê que a intenção primeira de um romance não é tanto produzir ilusão de realidade, 

mas de transmitir certos valores. Em Crônica da casa assassinada, os múltiplos pontos de 

vista refletem a impossibilidade de se definir o ser humano, assim como tantas personagens 

não definiram Nina.  

Os códigos de valor expressos pelas personagens também são evidenciados 

quando as analisamos no espaço em que estão inseridas. Mais que demonstrar a decadência do 

ambiente rural ou a derrocada financeira de uma família, o microcosmo da Chácara figura 

como palco do drama existencial das personagens ali confinadas. A imponência da velha 

mansão ou os espaços secretos e recônditos dos jardins e do Pavilhão desencadeiam paixões 

que colocam seus membros em conflitos, de forma mais velada ou mais assumida, 

alimentando intrigas, segredos, mentiras e manipulações, concorrendo para a ruína de um 

grupo já esfacelado, mas que elevam as aparências acima de tudo.  

Toda a elaboração do espaço, no romance, visa ao estabelecimento e à 

manutenção de um estado de espírito das personagens que será fundamental para sustentar e 

intensificar a introspecção do texto. Os cenários não só auxiliam a ação e a progressão 

temática, como permitem explorar a propensão psicológica de cada personagem e, 

consequentemente, a sua identidade. Logo, o espaço ganha, além do sentido denotado, o 

conotado, como vimos em Lins, e avança, chegando a tomar esse último mais significação 

que o primeiro.  

Lefebve (1980), em análise aos elementos que constituem a diegese, aponta que o 

espaço — onde se toma lugar a ação — mesmo em descrições que privilegiem o plano físico, 

apresentam, frequentemente, um potencial simbólico, fazendo uso das figuras de estilo. A 

correlação simbólica, no romance Crônica da casa assassinada, entre alto e baixo, como 

vimos, é sugerida a partir da arquitetura das construções da Chácara e dá-nos, além da 

descrição da espacialidade, que confirma o status de nobreza decadente, a oposição, as 

contradições de ordem emocional que atingem as personagens. 
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Ainda diz Lefebve (1980, p. 256-262) que “de uma maneira mais vaga e mais 

larga, um elemento diegético conota uma realidade que a ultrapassa, sugere um sentimento, 

uma valorização moral, filosófica ou estética” (LEFEBVE, 1980, p. 256). O simbolismo pode 

proceder de qualquer elemento da diegese, pode ser explícito ou dissimulado, consciente ou 

inconsciente e, em última análise, reflete uma certa “visão de mundo: psicológica, social, 

metafísica ou religiosa, estética” (LEFEBVE, 1980, p. 257).  

O simbolismo pode apresentar-se nas situações e nas ações, nos gestos e também 

no cenário, englobando as habitações, os móveis, o vestuário, e objetos de toda a espécie. Para 

Lefebve, o espaço, chamado por ele de cenário, é o mais contemplado com as descrições 

simbólicas: 

 

Nas paisagens e nos objetos, por mais naturais e inertes que possam parecer, 

dormita sempre, sob o efeito de uma espécie de feiticismo inconsciente, uma 

potencialidade mágica. O objeto não reenvia, de uma maneira puramente 

abstrata, a um traço de caráter, a uma condição social ou a uma ideologia; 

dele emana uma atmosfera, ele é portador de um poder, pelo menos virtual, 

de enfeitiçamento. As próprias formas, as cores, as matérias podem ser 

passíveis de análises psicanalítica ou sociológica (mítica) que delas fazem 

ressaltar o encanto latente, subterrâneo, mas tanto mais eficaz (LEFEBVE, 

1980, p. 259, grifos do autor). 

 

Constatamos que a combinação dos elementos espaciais junto às personagens cria, 

a partir de determinados significantes, novos significados, que remetem à maneira de olharem 

e sentirem o mundo. O olhar sobre os espaços é perspectívico, auxiliado pelo ponto de vista 

da narrativa. Não se tem um quadro pintado por um sujeito “fixo, central, ciclópico, único”, 

todas as personagens são reveladoras de espaço de seu ponto de vista. Elas o sentem e o 

refratam à sua experiência.  

Assistimos à conjunção de elementos que formam a trama romanesca (o ponto de 

vista e o espaço) coligindo para construírem a cosmovisão expressa em Crônica da casa 

assassinada, em que os seres buscam uma afirmação existencial, mas obliterados pela sua 

condição imperfeita precisam purgar para efetuar seu encontro com Deus. Sabemos que em 

Lúcio Cardoso ética e estética concorrem para explorar a crise existencial do ser humano, em 

constante batalha contra a insistência do pecado e perseverança na Fé. Para o escritor “à 

medida que estes dois poderes — o bem e o mal — coexistem em maior choque no íntimo do 

homem, maior será a projeção da imagem de Cristo que resultará desta luta” (CARDOSO, 

2012, p. 453).  

Trabalhamos com a transposição de Crônica da casa assassinada para o cinema 

verificando se ponto de vista e espaço mantinham a mesma força expressiva que no romance, 
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uma vez que julgamos esses dois elementos como fulcrais para dar o tom intimista à narrativa. 

Ao considerar essa mudança de mídia, foi preciso manter em mente que trabalhávamos com 

artefatos diferenciados, logo não podíamos partir do princípio de que o que havia no romance 

seria encontrado no filme, pois, como observa Ismail Xavier (2003, p. 61) “a interação entre 

as mídias tornou mais difícil recusar o direito do cineasta à interpretação livre do romance”. 

Nossa investigação, no entanto, apoiou-se na declaração do cineasta de manter uma fidelidade 

à atmosfera do livro, o que permitiu fazermos um cotejo de como a presença/ausência desses 

elementos influenciam nessa atmosfera. 

Xavier pontua que o cinema clássico, com vistas a atingir transparência e 

ilusionismo, privilegiou o modo de contar a história em que não houvesse interferências de 

um narrador, o espectador é levado a ter identificação direta com o mundo ficcional. Esse 

efeito naturalista é tão comum que “tal opção quase se confunde com a natureza do cinema” 

(XAVIER, 2003, p. 70), a perspectiva é explorada pelo “olhar” da câmera. Mesmo que a 

narrativa seja em primeira pessoa, que ouçamos a voz do narrador, a maior parte das cenas 

são mostradas pelo olho da câmera. Poucas são as cenas em que temos a “câmera subjetiva”. 

Tendo a linguagem cinematográfica seus próprios códigos, principalmente no que 

tange à forma de explorar o ponto de vista, em A casa assassinada encontramos a mudança de 

perspectiva que trouxe um diferencial para o tom da narrativa quando comparada ao romance. 

O cineasta escolheu excluir as vozes da maioria das personagens, dando esse privilégio 

somente a duas personagens femininas: Ana e Nina. Assim, a narrativa é conduzida pelo 

“olho da câmera”. A ausência de múltiplos olhares diminui o tom confessional da narrativa, 

mas essa não perde a subjetividade, mantida com o uso de técnicas como a voice-over, 

permitindo que reflexões e digressões façam parte do tecido fílmico, assegurando o tom 

subjetivo. Também pela “câmera subjetiva” temos um olhar bem particularizado dos 

acontecimentos, imprimindo-lhes uma intensidade psicológica.  

Torna-se fundamental ressaltar que a mudança do modo “narrar” para o “mostrar” 

põe em funcionamento artifícios para manter a natureza subjetiva da história. Xavier (1993) 

entende que se a câmera tem prerrogativas de um narrador, tal como ele, não apenas mostra, 

como também narra, uma vez que escolhe técnicas que criam semelhante efeito no espectador 

como as palavras o fazem com o leitor. Vimos, por exemplo, o uso de planos que privilegiam 

a subjetividade (primeiro plano, primeiríssimo plano, close-up), a profundidade de campo e os 

ângulos da câmera (plongée). Outras escolhas, do mesmo modo, contribuem para a 

subjetividade, como a trilha sonora, que acentua sobremaneira o drama dos amores infelizes 
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da trama, o uso de diálogos, com poucas alterações, mas escolhidos de forma a manter a 

tensão dramática que apresentam no romance.  

Quanto ao trabalhar com o espaço no filme, notamos que Saraceni privilegiou 

bastante essa categoria, não alterando quase nada do que foi explorado no romance. Temos, 

inclusive, ganhos, com as belas paisagens, os jogos de luz, entre o claro e o escuro e as 

gradações de cores no ambiente que se revestem de sentido, em substituição aos signos 

verbais. Os ambientes elaborados reproduzem bem a dualidade simbólica entre o alto e o 

baixo, o permitido e o proibido. O predomínio da natureza na mise-en-scène sugere o domínio 

do terreno, do plano das paixões sobre a razão, tal qual ocorre no romance.  

A categoria de espaço é, a nosso ver, imprescindível em Crônica da casa 

assassinada para intensificar o aspecto intimista da narrativa, uma vez que o espaço é trabalho 

de forma perspectívica, seu sentido está estreitamente determinado por como as personagens o 

veem e sentem. Já no filme, o espaço não passa pelo olhar de cada personagem, mantendo um 

sentido específico apenas para Ana e Nina, cujas percepções e sentimentos são explorados, 

valorizando um enredo de intrigas e rivalidades entre as personagens femininas.  

A fidelidade propagada pelo cineasta aplica-se mais ao roteiro e à linguagem e 

não tanto às temáticas, nem aos recursos usados para adensar a sondagem psicológica. 

Observamos as inúmeras reflexões dos vários narradores são cortadas para privilegiar o 

andamento da história. Constatamos a quase completa eliminação da temática religiosa. No 

romance, o medo do pecado, da punição divina é experimentada pelas personagens em 

diferentes intensidades; já na película, as reflexões religiosas ficam restritas a Ana. Portanto, a 

significação do contexto geral da narrativa fílmica, prescindindo das reflexões ontológicas 

que tanto se destacam no romance, é distinta desse. Saraceni investe num enredo sobre uma 

família que tem suas singularidades abafadas por um conjunto de dogmas que já estão em 

declínio, isso a coloca em conflitos interpessoais e sofrimentos. Os dramas pessoais são 

destacados a partir das duas protagonistas, mulheres completamente opostas, regidas por 

valores diferentes, mas que buscam a vida com ânsia, embora fadadas ao fracasso por conta 

do ambiente estagnado. 

Nossa intenção não foi elaborar uma comparação valorativa entre as obras, mas 

ressaltar, em ambas, elementos que contribuíram para a elaboração da aura intimista, 

carregada de reflexões íntimas, tão própria do escritor Lúcio Cardoso. Ainda que não mantida 

em mesma intensidade, ela está presente na película. Para além das semelhanças e diferenças 

entre romance e filme, é valido ressaltar que cada um deles têm a sua essência de obra 

específica. 
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