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When the Himalayan peasant meets the 

he-bear in his pride, 

He shouts to scare the monster, 

who will often turn aside. 

But the she-bear thus accosted rends 

the peasant tooth and nail. 

For the female of the species is more 

deadly than the male. 

[…] 

Man, a bear in most relations - 

worm and savage otherwise, - 

Man propounds negotiations, 

Man accepts the compromise. 

Very rarely will he squarely push the logic of a fact 

To its ultimate conclusion in unmitigated act. 

[…] 

But the Woman that God gave him, 

every fibre of her frame 

Proves her launched for one sole issue, 

armed and engined for the same, 

And to serve that single issue, 

lest the generations fail, 

The female of the species must be 

deadlier than the male. 

She who faces Death by torture 

for each life beneath her breast 

May not deal in doubt or pity - 

must not swerve for fact or jest. 

These be purely male diversions - 

not in these her honour dwells. 

She the Other Law we live by, 

is that Law and nothing else. 

[…] 

And Man knows it! Knows, moreover, 

that the Woman that God gave him 

Must command but may not govern - 

shall enthral but not enslave him. 

And She knows, because She warns him, 

and Her instincts never fail, 

That the Female of Her Species is more 

deadly than the Male. 

Rudyard Kipling 
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RESUMO 

 

 Esta dissertação busca estudar na obra Crônica da casa assassinada a relação 

histórica que foi construída pelo patriarcado entre o gênero feminino e o espaço 

doméstico, que se transformou em um local utilizado para silenciar e oprimir a mulher 

atrelando o feminino aos cuidados com a casa e a família. Assumiu-se, portanto, 

perspectiva que se contrapõe à concepção de que a casa seria como o berço metafórico 

que prepararia o homem para o mundo, cabendo à mulher a função de proteger e 

harmonizar este pequeno cosmo.  

Desde a Grécia antiga, as mulheres viviam reclusas no Gineceu, onde, longe de 

todos os olhares e tentações da sociedade e, privadas de quaisquer direitos políticos e 

jurídicos, cuidavam da prole e da morada. No entanto, ao longo do tempo, com todas as 

mudanças relativas ao papel da mulher e as discussões sobre igualdade de gêneros, 

alguns paradigmas foram quebrados, construindo-se uma nova visão sobre a mulher e o 

espaço doméstico.  

Neste ínterim se inscreve a obra de Lúcio Cardoso intitulada Crônica da casa 

assassinada (1959), que pode ser lida como uma denúncia em relação ao papel que se 

confere à mulher em uma sociedade fortemente marcada pelo patriarcado. O espaço da 

narrativa, a Chácara dos Meneses, é o locus do gênero masculino, representado pelo 

personagem Demétrio Meneses que, atento às tradições vigentes na sociedade da época, 

entra em conflito com os personagens que carregam as marcas dissonantes da 

transgressão e da mudança. Essas personagens são: a) Nina, a estrangeira, cunhada de 

Demétrio, imune às suas ordens; b) Timóteo, irmão de Demétrio, homossexual, que, por 

travestir-se com as roupas de sua mãe, é obrigado a manter-se no quarto escondido da 

família; e c) Ana, esposa de Demétrio, que subverte seu comportamento a partir do 

exemplo de Nina, transformando-se ao longo da trama e provocando situações que 

contribuem para a ruína da família e, consequentemente, do modelo masculino proposto 

por seu marido e tutor.  

A escrita fragmentada de Lúcio Cardoso, ao relacionar as cartas, os depoimentos 

e os diários dos diversos narradores, apresenta a decadência da tradição patriarcal, 

construindo uma escrita em que a casa, apresentada como um espaço símbolo deste 

patriarcado vigente, sucumbe frente a proposições marcadamente femininas. Dessa 

forma, esta dissertação tem como objetivo fazer uma releitura crítica da obra, buscando 

relacionar concepções ligadas ao espaço da casa ao discurso feminino enquanto 
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dissonante.  Por fim, busca-se compreender as relações de oposição construídas nesta 

relação dialógica entre o espaço da casa de fazenda tradicional e o renovador combate 

destas personagens femininas.  

PALAVRAS-CHAVE: Lúcio Cardoso, feminino, espaço, casa, patriarcado. 

 

ABSTRACT 

This dissertation wants to study the work of Crônica da casa assassinada, which 

is a historical relationship between women and the domestic space created by 

patriarchy. That relationship transformed into the oppression and silencing of women, 

who were also forced to take responsibility for their family and care for the household. 

It was assumed the perspective that goes against the conception that the house would be 

the metaphorical crib that would prepare men for the world, and women would be in 

charge to protect and harmonize this little hood.    

Since the ancient Greece women lived reclused in Gineceu, away from all the 

looks and temptations of the society and deprived of any political and justice rights just 

to take care of the children and the house. However, during the time and all the changes 

and discussion about equality of genders in the society, paradigms were broke and a 

new vision about the position of women and the domestic space were built.   

Meanwhile, the work of Lucio Cardoso called Crônica da casa assassinada 

(1959), can be read like a complaint about the strong relationship between the women 

position in a society run by the patriarchy. The space of the narrative is the Chácara dos 

Meneses, which is the male gender local, represented by the character fo Demétrio 

Meneses that according to that time of the society gets in conflicts with the others 

characters that want transgression and changes.  

The Lucio Cardoso's fragmented writing shows the decadence of the patriarchy 

tradition when it shows the diaries and the testimony of many characters building a 

writing about the house presented as a symbolic space of the patriarchy that succumbs 

when it faces the feminine propositions. So this dissertation has as an objective make a 

rereading of the work and try to relate the conceptions about the house space to the 

feminine speech as dissonant. This work wants to understand the opposite relations built 

in this dialogic relationship between the space of a traditional farm and the restorer 

combat of these feminine characters. 

KEYWORDS: Lúcio Cardoso, feminine, space, household, patriarchy.  
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INTRODUÇÃO 

Olhei as colunas, formidáveis, perfeitas  

dentro da sombra. E pensei que, afinal,  

todas as casas, na sua fixidez,  

são estacas do mal. 

 

Lúcio Cardoso1 

 

Desde que iniciei meus estudos na área da literatura, Lúcio Cardoso surgiu como 

uma leitura instigante pela criação de ambientes e personagens que beiram os limites da 

lucidez humana. Ao mesmo tempo, fascina o modo como o autor sugere em seus textos 

a urgência de refletir sobre questões até então consideradas normais na sociedade 

brasileira do século XX. Sua necessidade de colocar-se contra o patriarcado existente 

em Minas Gerais ganha força a cada texto e mais soberanamente na Crônica da casa 

assassinada, romance de 1959, onde consegue explorar o quanto o espaço reflete os 

valores deste modelo de pensamento que atribui a cada gênero papéis que hierarquizam 

as relações. Ou ainda como declara o próprio escritor: 

 

Meu inimigo é Minas Gerais. O punhal que ergo, com a 

aprovação ou não de quem quer que seja, é contra Minas Gerais. 

Contra a família mineira. Contra a literatura mineira. Contra a 

religião mineira. Contra a concepção de vida mineira. Contra 

Minas, na sua carne e no seu espírito. (CARDOSO apud 

SANTOS, 2006, p.470)  

 

 No caso da Crônica da casa assassinada, através de cartas, confissões e diários 

de nove narradores, o autor nos apresenta uma narrativa que conta a saga da família 

Meneses do interior de Minas Gerais, ainda vinculada às estruturas patriarcais e 

escravocratas presentes em nossa sociedade. A escravidão esteve no centro do processo 

colonial, ao mesmo tempo que o modelo patriarcal se institui no mundo ocidental desde 

a antiguidade clássica. Os personagens, vinculados a este modo de pensamento, são 

ordenados dentro do espaço doméstico segundo as orientações do personagem 

Demétrio, o irmão mais velho que assume a direção da família e da propriedade, que 

cumpre a tarefa de proteger as tradições familiares e de determinar o local onde e o 

modo como os outros – seus irmãos Valdo e Timóteo, sua esposa Ana e os empregados 

da casa –  devem viver.  

                                                 
1 2009, p.324. 



13 

A hierarquização das relações e dos espaços da casa é evidenciada pelo autor 

ainda no início de sua obra, ao introduzir, antes da fala do primeiro narrador, André, um 

mapa [fig. 1] com a descrição da organização física dos espaços. É importante, na 

análise que se pretende desenvolver, observar o quanto esta ordenação se associa a uma 

disposição das pessoas tendo em vista sua aceitação ou distanciamento da tradição. 

Neste aspecto, vamos observar que o quarto do pater familiae é o primeiro do mapa, 

estando próximo da saída da casa, atuando, portanto, como um filtro de tudo o que entra 

e sai, enquanto o quarto de Timóteo é o último, de forma a torná-lo alheio ao que se 

passa fora de casa. O mapa, de certa forma, apresenta-se como uma introdução de todos 

os embates que seriam apresentados ao longo da trama.  

Imperioso destacar a figura de Timóteo forçado a manter-se recluso em seu 

quarto, por ser uma das configurações femininas a levantar-se na trama contra a 

opressão do sistema patriarcal e religioso presentes na sociedade mineira de 1959. 

André Seffrin, no prefácio da edição comemorativa pelos 50 anos da obra, destaca a 

importância do personagem no desenvolvimento da narrativa, classificando-o como a 

“voz da desagregação” (SEFFRIN, 2009, p.7), pois, ao travestir-se com as roupas de sua 

mãe, o caçula da família Meneses estabelece uma relação de oposição ao mando 

masculino representado por seu irmão mais velho Demétrio. Em diálogo com uma das 

narradoras, a governanta Betty, ressalta sua angústia em relação à sua condição de 

prisioneiro: 

 

__ Foi a isto que eles reduziram o meu gesto, Betty. 

Transformaram-no na mania de um prisioneiro, e estas roupas, 

que deveriam constituir meu triunfo, apenas adornam o sonho de 

um homem condenado. Mas um dia, está ouvindo? – Um dia eu 

me libertarei do medo que me retém, e mostrarei a eles, ao 

mundo, quem na verdade eu sou. Isto acontecerá no instante 

exato em que o último dos Meneses deixar pender o braço num 

gesto de covardia. Só aí terei forças para gritar: “Estão vendo? 

Tudo o que desprezam em mim é sangue dos Meneses!” 

(CARDOSO, 2009, p. 59) 

 

Esta disposição e função dos lugares na casa, visando ao controle dos corpos, 

remonta à Grécia antiga, berço da sociedade ocidental, onde se observa uma divisão dos 

espaços em associação com os gêneros de modo a demarcar uma relação de oposição 

entre interno/feminino e externo/masculino. Assim, a Ágora era considerada o local das 

decisões e da construção de uma ideologia que nortearia o comportamento dos cidadãos 
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atenienses, enquanto Oikos/interno era vinculado à mulher sem que esta tivesse uma 

participação efetiva de controle neste ambiente (CISTERNAJARA, 2016). 

Dentro de oikos um local chama a atenção por ser atrelado 

exclusivamente ao feminino. O gineceu era uma área interna da 

casa, frequentada apenas por mulheres, onde elas ficavam 

confinadas, separadas da polis e dos membros de sua própria 

família. Considerava-se que a mulher, por sua fragilidade, seria 

incapaz de tomar quaisquer decisões a respeito de sua vida e da 

comunidade.  

Considero relevante pensar no quanto no século XX ainda encontramos alguns 

ecos deste passado clássico no que diz respeito a essa visão sobre o feminino e sobre a 

necessidade de silenciar e adequar a mulher. Isso não quer dizer, porém, que as 

particularidades da realidade sociocultural brasileira serão ignoradas. Na verdade, trata-

se antes de considerar como no contexto do Brasil dos anos de1950, tal como aparece 

representado no romance de Lúcio Cardoso, a formação da família patriarcal remete à 

tradição ocidental que tem suas raízes na antiguidade clássica ao mesmo tempo em que 

resulta de uma história colonial que favoreceu modos de ocupação da terra e de 

organização social. 

Merece atenção como a casa torna-se um instrumento masculino de subjugação 

do feminino e o local onde duas funções se relacionam de forma hierárquica: 

primeiramente, o papel de manter a vida, reservado à mulher – por isso vinculada ao 

espaço interno – em posição de inferioridade ao homem, a quem, por sua vez, 

historicamente foi atribuído o ofício de transcender a existência, alargando fronteiras, 

desbravando territórios. De acordo com Beauvoir (apud CISTERNAJARA, 2016, 

p.37)2: 

 

Para manter o homem cria; vai além do presente, abre o futuro. 

Por isso, expedições de caça e pesca tem um caráter sagrado. 

Seus sucessos são celebrados com festivais e triunfos; o homem 

reconhece nisso sua humanidade. Este orgulho ainda está 

presente quando barragens são construídas, assim como arranha-

céus e bombas atômicas. Ele não só trabalhou para conservar o 

mundo: ele explodiu as fronteiras deste, lançando as bases para 

um novo futuro.3 

                                                 
2 Todas as traduções do espanhol foram feitas pela autora desta dissertação. 

3 Para mantener, [el hombre] crea; desborda el presente, abre el futuro. Por eso las expediciones de 

caza y pesca tienen un carácter sagrado. Se celebran sus éxitos con fiestas y triunfos; el hombre 

reconoce en ello su humanidad. Ese orgullo aún lo manifiesta hoy cuando ha construido una presa, uns 
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Por outro lado, sabemos que o século XX foi prenhe de mudanças relacionadas 

ao papel desempenhado pela mulher em sociedade assim como em relação aos seus 

direitos enquanto cidadã. Para mencionar alguns exemplos, recordamos que o voto 

feminino é uma realidade desde 1930 e que foi ao longo deste período que se promoveu 

uma paulatina inserção da presença feminina no mercado de trabalho. Entretanto, essas 

conquistas são superficiais quando se trata de pensar a respeito da vinculação da mulher 

ao espaço interno da casa, pois apesar de todo o movimento feminista no sentido de 

equiparar os gêneros, a admissão da mulher no mundo laborativo veio repleta de 

advertências e recriminações, pois considerava-se que os deveres junto à casa e aos 

filhos seriam negligenciados em função de uma nova atribuição. Cisternajara aponta 

que: 

 

De acordo com essa visão, as mulheres, inseridas nas tarefas 

produtivas, acabariam mais cedo ou mais tarde negligenciando 

seus filhos assim como seu trabalho doméstico, caindo na 

mesma deterioração moral e física dos trabalhadores depois de 

anos de trabalho e de exploração. (2016, p.76)4 

 

Vale observar que o vínculo da casa, imposto historicamente à mulher assim 

como o cuidado com a casa e os filhos, desmente uma figura de linguagem muito 

difundida nos anos de 1950/1960, período de publicação da obra, que nomeava a mulher 

como a Rainha do lar. É interessante perceber o quanto o título surge como um prêmio 

de consolação ao gênero na medida em que, subtraída de suas potencialidades, presa ao 

espaço interno da casa, seria importante que ela não só aceitasse, mas também se 

orgulhasse desse papel. Com o passar do tempo, a titulação de rainha que poderia 

significar um domínio sobre o espaço, foi solidificando uma relação de cuidados com 

esse espaço e com a família aí inserida. A locução “dona de casa”, bem diferente de 

“dona da casa”, refere-se a um qualificativo que a alçava ao papel de governanta do 

ambiente. Vinculada ao espaço doméstico e considerada inferior, vista apenas em seu 

potencial de reprodução e possível fragilidade, a mulher brasileira do século XX, em 

                                                                                                                                               
rascacielos, una pila atómica. No solo ha trabajado para conservar el mundo dado: ha hecho estallar las 

fronteras de este, ha echado los cimientos de un nuevo porvenir. 

4 De acuerdo a esta visión, la mujer, abocada a las tareas productivas, terminaría más temprano que 

tarde descuidando a sus hijos y sus tareas domésticas y cayendo en el mismo deterioro moral y físico en 

el que estaban los obreros después de años de exploración laboral. 
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especial dos anos 50/60, era alvo de propagandas das revistas da época, como O 

Cruzeiro, que buscavam incentivar esse papel de cuidadora da família e do ambiente 

doméstico (fig.2-3). 

Urge considerar que apesar dessa desigualdade ainda patente entre homens e 

mulheres ter uma roupagem de naturalidade, ela é uma construção histórica. A esse 

respeito nos diz Bourdieu que: 

 

[...] Lembrar que aquilo que, na história, aparece como eterno 

não é mais que o produto de um trabalho de eternização que 

compete a instituições interligadas, tais como a Família, a Igreja, 

a Escola e também em outra ordem o esporte e o jornalismo [...] 

é reinserir na história e, portanto, devolver à ação histórica a 

relação entre os sexos que a visão naturalista e essencialista dela 

arranca. (BOURDIEU, 2017, p.8).  

 

Neste ponto observo a relevância do estudo da obra cardosiana, na medida em 

que a Crônica da casa assassinada, escrita em meados do século XX, mais 

precisamente em 1959, traz à tona esse embate, ao inserir, no espaço governado a mãos 

de ferro por um homem, três configurações do feminino diferentes entre si e que, ao 

chocar-se com as normas impostas pelo patriarcado, contribuem para a quebra do 

modelo e do espaço que se apresenta como norteador de condutas em uma sociedade 

patriarcal. Diante do exposto e tendo em vista a associação corrente entre a mulher e o 

lar, busca-se atingir alguns objetivos, dentre eles, o principal que é compreender como, 

no romance de Lúcio Cardoso, aparece problematizada a relação entre personagens 

representantes do feminino e a casa.  

Em uma pesquisa com vistas a construir uma dissertação de mestrado, o método 

torna-se um caminho a ser perseguido pelo pesquisador. Na pesquisa que se realizou, a 

abordagem metodológica exigiu um estudo interdisciplinar que contemplasse um 

diálogo com a sociologia e a história, pois ambas foram necessárias para a exploração 

do objeto de estudo.  

Ao mesmo tempo, a leitura da obra e os questionamentos que deram origem ao 

projeto de pesquisa mostraram ser necessário o estabelecimento de alguns eixos 

norteadores que auxiliassem a organizar o estudo que nos propomos desenvolver. Esse 

procedimento foi igualmente importante para a seleção de uma bibliografia que 

favorecesse o desenvolvimento de reflexões importantes para o decurso do trabalho. Os 
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eixos organizativos da pesquisa apresentam-se ainda expressos na disposição e 

conteúdos dos capítulos que compõem a presente dissertação.  

Inicialmente, há a necessidade de compreender a relação que se estabeleceu na 

sociedade ocidental entre a casa e o gênero, vinculando a mulher ao espaço doméstico 

dentro de um modelo de sociedade onde o patriarcado imperava. Daí, no primeiro 

capítulo da dissertação, intitulado A casa e o feminino ter procurado estabelecer um 

debate entre as teorias de autores como Junito Brandão e Natalia Cisternajara que 

desenvolvem em suas obras uma abordagem histórica apresentando as bases patriarcais 

da antiguidade clássica que repercutiram em nossa sociedade.  

Ao mesmo tempo, é importante pensar como o patriarcado fincou suas bases no 

Brasil e como as relações no país foram influenciadas por estes critérios. Torna-se 

fundamental estudar as reflexões feitas por Gilberto Freyre em Casa grande e senzala, 

pois no texto, o sociólogo, ao fazer uma análise social e histórica das bases da família 

patriarcal brasileira, o faz vinculando as relações interpessoais aos espaços físicos. Vale 

ressaltar a influência de suas obras na produção literária que surgiu a partir da década de 

1930, não só nos autores associados à estética regionalista, como também nas mais 

diversas expressões de nossa literatura. 

Por isso, neste primeiro capítulo, dividido em dois subcapítulos buscou-se 

estudar o vínculo histórico criado desde a Grécia antiga entre o gênero feminino e a casa 

assim como suas repercussões na realidade brasileira apesar de nosso colonizador não 

ser herdeiro direto da cultura grega. Consideramos esta civilização como uma chave de 

leitura para o problema a ser resolvido neste trabalho 

Torna-se indispensável considerar os reflexos deste modelo na sociedade 

brasileira contemporânea, já que o texto de Freyre se atém ao período colonial, 

momento em que as bases de nossa sociedade foram construídas. Para esta tarefa, 

buscarei apoio no texto de Roberto DaMatta e Natália Cisternajara, para ajudar a pensar 

essas conexões já que os autores tratam, cada qual com sua especificidade, dessas 

associações entre espaços e pessoas.   

No segundo capítulo, intitulado A chácara dos Meneses como espaço modelar 

da estrutura patriarcal, buscarei situar o romance que compõe o corpus da pesquisa no 

projeto literário de Lúcio Cardoso. Daí ser necessário contemplar a fortuna crítica sobre 

o autor, tendo em vista, especialmente, o romance estudado e o objetivo principal do 

trabalho de investigação pretendido, qual seja, o de estudar em Crônica da casa 

assassinada a relação existente entre a casa e as configurações do feminino.  
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Ao mesmo tempo, é importante refletir sobre a importância da casa dentro do 

universo criado pelo romancista mineiro. Neste capítulo buscarei estudar o papel 

desempenhado pela chácara dos Meneses no texto analisado com o suporte das 

reflexões de autores como Elizabeth Penha Cardoso, Mário Carelli e Ruth Brandão que, 

ao analisar o projeto literário cardosiano, fazem observações importantes que nos 

permitem pensar o texto do autor mineiro como uma espécie de denúncia contra a 

opressão representada pelo modelo patriarcal. Paralelamente, urge embasar essa 

discussão com a obra de Gilberto Freyre no que tange ao patriarcado vigente no Brasil 

na época da publicação da obra, promovendo um debate entre dois aspectos de análise: 

o literário e o sociológico. 

O último capítulo da dissertação intitulado Vozes dissonantes de uma casa 

assassinada, busca considerar as três configurações femininas existentes na trama 

procurando compreender seu papel no desmantelamento do patriarcado denunciado por 

Cardoso. Da mesma forma, almejou-se compreender a opressão histórica vivenciada 

pelo gênero feminino a partir da compreensão dos textos de Judith Butler, Simone de 

Beauvoir e Pierre Bourdieu. Para melhor entendimento da discussão proposta, o 

capítulo foi dividido em dois subcapítulos. 

Na primeira parte optou-se por estudar a oposição entre a Ana e sua aparência 

apagada frente a Timóteo com toda a exuberância que buscava nas roupas de sua mãe. 

Urge discutir neste ponto as diferentes concepções acerca do que é ser uma mulher e do 

quanto o gênero foi oprimido para dar conta de classificações criadas por uma sociedade 

misógina.  

No segundo ponto explorado em subcapítulo, abordou-se a personagem 

transgressora e seu papel na dissolução do espaço físico da casa e do patriarcado 

alimentado por Demétrio. Aqui busquei traçar uma relação entre a protagonista 

cardosiana e a apresentada por Junito de Souza Brandão em sua obra Helena: o eterno 

feminino (1989), onde o estudioso apresenta a heroína grega dentro do que considera a 

sua principal função – a de atuar como uma Nêmesis – deusa vingativa, criada por Zeus 

com o objetivo de provocar a guerra de Tróia, “para castigar e aliviar o cosmo” (p.71). 

A proposta deste subcapítulo, portanto, foi promover uma aproximação entre as duas 

personagens a fim de identificar pontos similares na medida em que Nina também atua 

como um instrumento nas mãos do autor e, por sua vez, provoca a ruína do modelo 

patriarcal ao chocar-se com as regras impostas às mulheres daquele grupo familiar. 
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 Considero importante revisitar esta obra com um olhar pautado em questões 

mais contemporâneas que analisem as relações entre o poder e a casa enquanto espaço 

masculino e não feminino, como usualmente a sociedade tem considerado. A casa é o 

local de mando do homem e esta relação apresenta-se de forma irrefutável na obra 

cardosiana. Da mesma forma, julgo relevante analisar o texto literário sob um viés 

teórico que traga considerações acerca dos papéis historicamente ligados à mulher, das 

relações que se criam a partir desses papéis e das diferenças existentes entre o espaço 

interno – vinculado à clausura feminina –  e o espaço externo – associado à força e 

autonomia masculina. 

Diante disso, é relevante ressaltar ainda que, apesar da interface com a história, o 

enfoque deste trabalho será o dos estudos de literatura, na medida em que se constitui 

fundamentalmente como um trabalho de crítica literária. Essa posição se justifica 

também pela compreensão de ser pelo viés da criação literária que o romancista 

apresentará suas reflexões em torno de um patriarcalismo ainda vigente no contexto do 

Brasil das décadas de 1940-1950 apesar de todas as reconfigurações sofridas pela 

sociedade. 

Por fim, creio ser necessário dizer que leio a obra cardosiana como uma 

denúncia do patriarcado e da opressão sofrida por todos aqueles que não se 

enquadravam nos modelos estabelecidos por uma sociedade preconceituosa e misógina, 

que manteve historicamente a diferença e o gênero feminino dentro do espaço 

doméstico em uma relação de subserviência ao homem.  

 

 

1. A CASA E O FEMININO 

 

1.1 O GINECEU COMO ESPAÇO DE CLAUSURA 

 

Embora saibamos que o Brasil não é herdeiro direto das tradições gregas, 

consideraremos neste trabalho as categorias construídas no contexto da Grécia antiga e 

utilizaremos a relação que se estabeleciam entre a mulher e o espaço doméstico grego 

como chave de leitura, pois entendemos que essas influências perpassam gerações e 

culturas, impregnando condutas, constituindo uma espécie de inconsciente coletivo.  

Desde a antiguidade clássica, a humanidade utilizou-se do ambiente privado da 

casa “desenhando-lhe um semblante e imprimindo-lhe uma identidade” (TURRER apud 
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BRANDÃO, 1998, p.111) que o fizesse atuar como um local de clausura e 

confinamento femininos que objetivavam alçar a mulher a uma posição de anonimato e 

subserviência. A casa, dentro do contexto grego, era repleta de relações imediatamente 

opostas ao ambiente externo, já que em Koyné reinava a igualdade de relações entre os 

homens. O homem teria, neste aspecto, direito a duas vidas: uma relativa ao ambiente 

familiar e outra ao espaço público. 

As relações de comando estabelecidas neste espaço familiar, alçavam o homem 

a uma relação de igualdade entre os demais membros da pólis, já que se considerava que 

este só poderia ser parte das decisões relativas aos cidadãos gregos, na medida em que 

fosse o mandante desse local, pois‘[...] sem ser dono de sua casa, o homem não podia 

participar dos negócios do mundo porque não tinha nele lugar algum que lhe 

pertencesse” (ARENDT, 2007, p.39). 

Assim, Koyné/externo era considerado o local das decisões e da construção de 

uma ideologia que nortearia o comportamento dos cidadãos atenienses, enquanto 

Oikos/interno era vinculado à mulher sem que esta tivesse uma participação efetiva de 

controle neste ambiente (CISTERNAJARA, 2016). 

Dentro de oikos um local chama a atenção por ser atrelado exclusivamente ao 

feminino. O gineceu era uma área interna da casa, frequentada apenas por mulheres, 

onde estas ficavam confinadas, separadas da polis e dos membros de sua própria 

família. Considerava-se que a mulher, por sua fragilidade, seria incapaz de tomar 

quaisquer decisões a respeito de sua vida e da comunidade. Neste ponto remeto a 

Aristóteles que, reportando-se a Sófocles, advertiu quanto à necessidade do silêncio 

feminino, o que atestaria sua inferioridade, na medida em que a palavra, por ter uma 

grande importância no cotidiano da polis, era reservada apenas aos homens.  

Esta necessidade do mando masculino construiu um espaço doméstico calcado 

em relações de desigualdade, na medida em que a mulher foi conduzida ao mesmo local 

social e político dos escravos, sem voz e sem participação efetiva no dia a dia da pólis. 

Dentre as atribuições destinadas à mulher estava a manutenção da vida e do cotidiano de 

forma a manter o espaço propício às ordenações estabelecidas pelo homem. 

 

Assim, dentro da esfera da família, a liberdade não existia, pois o 

chefe da família, seu dominante, só era considerado livre na medida 

em que tinha a faculdade de deixar o lar e ingressar na esfera pública 

onde todos eram iguais (ARENDT, 2007, p.42) 
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 Portanto, observamos que, na medida em que a liberdade estava associada à 

desvinculação do espaço doméstico e era o pré-requisito à sua condição de igualdade 

dentre os demais cidadãos gregos, a mulher, por estar vinculada ao espaço interno da 

casa, assemelhava-se aos escravos, não possuindo quaisquer direitos civis que 

possibilitariam seu ingresso na pólis e sua participação nas decisões referentes à sua 

vida e a dos demais habitantes. Neste sentido, privado está relacionado a uma negação 

da humanidade, o que fazia com que mulheres não fossem consideradas em igualdade 

com os homens. 

Mais uma diferença entre os gêneros se faz presente nesta cultura no que diz 

respeito à palavra. Enquanto à mulher era exigido o silêncio, do homem se aguardava 

eloquência, já que o discurso e a ação tinham uma grande relevância política em 

detrimento das demais atividades presentes no cotidiano grego. A palavra, fortemente 

vinculada ao espaço externo da residência, era usada como instrumento do homem para 

definir assuntos da pólis e proibida para mulheres e escravos na medida em que estes, 

vistos apenas como instrumentos para criação e ordenação da vida, tinham seus lugares 

fincados dentro do espaço doméstico. 

Brandão (1989) constata, através da leitura que faz dos textos de Hesíodo, a 

forma hostil com que eram tratadas as mulheres gregas, consideradas herdeiras de 

Pandora e, por isso, merecedoras de toda a submissão e controle.  

O poeta grego apresenta em sua obra O trabalho e os dias, a criação desta 

primeira mulher, constituída por Zeus a pedido de Atenas e Hefesto com o fim de 

agradar aos homens e a descreve como um ser construído para mentir e enganar. 

 

Assim falou e riu alto o pai de homens e deuses. Então ordenou 

ao ilustre Hefesto que o mais rápido possível misturasse terra 

com água e ali infundisse fala e força humanas, e que moldasse 

de face semelhante à das deusas imortais, uma forma bela e  

amável de donzela; depois ordenou a Atena que lhe ensinasse 

trabalhos, a tecer uma urdidura cheia de arte; a Afrodite dourada 

que lhe espargisse a cabeça com graça, penoso desejo e 

inquietação que lhe devora os membros. Que nela colocasse 

uma mente desavergonhada e um caráter fingido, ordenou a 

Hermes, mensageiro, o matador do monstro Argos. [...] Assim 

falou, e eles obedeceram a Zeus, soberano, filho de Crono. Logo 

o célebre deus coxo moldou-a da terra, à semelhança  de uma 

virgem respeitável, seguindo a vontade do filho de Crono; deu-

lhe um cinto e enfeitou-a a deusa Atena de olhos brilhantes; as 

deusas Graças e augusta Persuasão envolveram seu corpo com 

jóias douradas, as Horas de belas cabeleiras coroaram-na com 
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flores primaveris; Palas Atenas ajeitou no seu corpo todo o 

ornamento. Então, o mensageiro matador de Argos fez em seu 

peito mentiras, palavras sedutoras e um caráter fingido por 

vontade de Zeus que grave troveja; assim o arauto dos deuses 

nela colocou linguagem e chamou essa mulher Pandora [...] 

(HESÍODO, 60 - 75). 

  

De acordo com este modo de pensar os gêneros e de atrelá-los ao espaço físico 

da casa, acabou-se por construir divisões entre os sujeitos que se faziam sentir desde o 

nascimento. Um filho varão era esperado por ser considerado como o herdeiro das 

tradições familiares e como aquele que apoiaria os pais na velhice. Em detrimento da 

filha mulher, que traria despesas no casamento - com a necessidade do dote - e não daria 

continuidade ao culto familiar, já que, a partir do seu casamento, passaria a seguir os 

rituais referentes à família do esposo.   

Desse modo, desde a primeira infância, mudanças de atuação em relação às 

categorias se faziam presentes. A menina continuava vivendo próxima à mãe, confinada 

no gineceu, onde aprendia o manuseio do tear, da roca e, em alguns casos, recebia lições 

rudimentares de leitura, cálculo e música. O menino, a partir dos sete anos, ganhava um 

aposento próximo ao pátio e, assim como os homens, passava a maior parte do seu 

tempo envolvido com o cotidiano da pólis. Frequentava a escola do gramático onde 

aprendia letras e matemática; o citarista onde estudava música e dança e o mestre da 

ginástica, onde descobria o manejo de seu corpo, tornando-se forte. Importa observar 

que esta localização do quarto do menino grego está altamente associada à sua liberdade 

em transitar entre os espaços externo e interno da casa. Ao mesmo tempo, a inserção da 

menina no gineceu junto de sua mãe denota o limite dado à mulher dentro do espaço 

organizado de forma a manter a submissão feminina diante do homem. 

Interessa notar que esta herança grega, no que diz respeito às mulheres, de 

educação castradora e limitada ao ambiente doméstico é atualizada no texto de Lúcio 

Cardoso, especialmente na fala da personagem Ana ao relembrar sua história anterior à 

entrada na família Meneses. Em uma das passagens, Ana relembra sua vida de solteira 

salientando a sua preparação para o momento em que se tornaria parte deste grupo 

familial, ainda detentor de prestígio em sua cidade, além de refletir a influência de 

Demétrio na construção de suas condutas e comportamentos: 

 

 Demétrio, antes do casamento, costumava visitar-me pelo menos uma 

vez por semana, a fim de verificar se a minha educação ia indo bem. 

Consciente da eleição que me estigmatizava, minha mãe exibia o ser 
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incolor que ia produzindo para satisfação e orgulho dos que moravam 

na Chácara: obrigava-me a girar diante dele, e eu executava suas 

ordens, trêmula, olhos baixos, metida numa roupa que só podia ser 

ridícula. (CARDOSO, 2009, p.108) 

 

Este trecho do romance deixa claro que a personagem não é vista em suas 

potencialidades e sim como uma argila a ser moldada com um propósito. Seu 

casamento, feito nos moldes do Brasil colonial , portanto, arranjadado, ao mesmo tempo 

em que colocava sua família em uma posição de superioridade dentre as demais de sua 

cidade, fechava Ana em um sistema de claustro e silêncio, na medida em que a 

vinculava ao ostracismo presente na família Meneses. A esposa do patriarca é formada 

para a submissão e o apagamento de quaisquer desejos que não fossem partilhados e 

comandados por seu esposo. 

Esta atitude de fiscalização do corpo remete a Foucault quando apresenta o 

caráter político que existe nesta necessidade humana de dirigir e disciplinar o organismo 

do outro. Esta é uma forma de poder utilizada pelo homem e pela igreja na tentativa de 

normatizar condutas e relações, na medida em que a sociedade necessitava de mão-de-

obra concentrada em produzir. 

 

O corpo também está diretamente mergulhado em um campo político; 

as relações de poder têm alcance imediato sobre ele; elas o investem, 

o marcam, o dirigem, o supliciam, sujeitam-no a trabalhos, obrigam-

no a cerimônias, exigem-lhe sinais. [...] o corpo só se torna força útil 

se é ao mesmo tempo corpo produtivo e corpo submisso. 

(FOUCAULT, 2010, p.29) 

 

Vale pensar na associação existente entre a ocupação dos espaços, o direito à 

palavra e o domínio dos desejos. O corpo feminino precisa ser controlado e a restrição 

ao espaço interno da casa se relaciona a isso tanto quanto o domínio sobre seu discurso. 

A educação de Ana pauta-se na construção de um objeto reprodutor, alheio a si mesmo, 

sem autonomia para dar curso aos seus desejos e silenciado por uma sociedade 

opressora. A manutenção da mulher dentro do espaço interno estava fortemente 

vinculada à conservação da propriedade, na medida em que se temia que o contato com 

outros seres do sexo masculino, poderia resultar em crianças bastardas que quebrariam a 

pureza da linhagem familiar. Por isso, a restrição em relação ao contato com outros 

homens e a criação de um ser incolor, incapaz de despertar olhares de cobiça.  

Retornando aos gregos, importante ressaltar uma única diferença na educação de 

atenienses e espartanas: enquanto as atenienses eram confinadas ao gineceu desde a 
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mais tenra idade, as espartanas, por viverem em uma sociedade de ideal eugenista, 

participavam de aulas que visavam à formação de corpos cada vez mais fortes e 

preparados para gerar espartanos robustos que se tornassem corajosos guerreiros. 

 

 Liberação sexual? Liberação feminina? Nem uma coisa nem outra: 

toda essa aparente liberdade visava a preparar “mães de família, 

robustas e vigorosas, de têmpera varonil” e que pudessem dar a 

Esparta filhos sadios e perfeitos, para serem perpétuos defensores da 

pólis. Em verdade, a mulher espartana foi vítima de uma cínica 

máquina genética, um suposto “laboratório eugênico” que viria 

inspirar experiências posteriores, ainda hoje de triste memória, como a 

criação de Juventudes que se desejavam invencíveis... (grifos do 

autor) (BRANDÃO, 1989, p.54) 

 

Após o período de preparação para o matrimônio, a espartana seria igualmente 

confinada no gineceu, onde teria como tarefas a organização do lar junto às escravas, o 

manuseio da roca e do tear, e a reprodução. Esta última atividade vista como sua função 

mais importante, para a qual havia sido destinada desde o início e que atestaria sua 

permanência ou não neste ambiente doméstico, pois, em casos de infertilidade (sempre 

atribuída à mulher), ela seria devolvida aos pais. 

É pertinente pensar para além do vínculo existente entre a casa e o gênero 

feminino. Ponderar, por exemplo, que, ao ser ligada terminantemente a este local, 

destituída de voz, seja política, seja em relação à sua vida, a pessoa do gênero feminino 

fosse considerada menor que um escravo. Como deixar de ser mulher? Esta 

imutabilidade, que a vinculava eternamente ao silenciamento e ao aprisionamento no 

espaço privativo, contribuíram para sua desumanização, na medida em que o acesso à 

pólis e a possibilidade de decidir sobre sua vida era o que conferia a cidadania do 

sujeito. Algo improvável para as gregas neste momento histórico. 

 

Na opinião dos antigos, o caráter privativo da privatividade, implícito 

na própria palavra era sumamente importante: significava literalmente 

um estado no qual o indivíduo se privava de alguma coisa, até mesmo 

das mais altas e mais humanas capacidades do homem. Quem quer 

vivesse unicamente uma vida privada [...] não era inteiramente 

humano. (ARENDT, 2007, p.48) 

  

Interessante notar essa consideração da autora, ao afirmar que o ser desprovido 

de liberdade era destituído de sua condição humana. Podemos pensar que estar restrita 

ao espaço interno da casa alçava a mulher à condição de objeto necessário à manutenção 

da família e do espaço interno doméstico. Sua humanidade era, portanto, rechaçada 
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neste modelo de sociedade. Daí às herdeiras de Pandora era permitida a saída de casa 

apenas em raras ocasiões, normalmente em cerimônias religiosas. Nas palavras do poeta 

grego Menandro (Frag. 546 K) “para uma mulher honesta a porta de entrada é o limite 

fixado pela tradição”.  Esta fronteira salientada pelo orador construiu-se no decorrer dos 

séculos como uma “invariante estrutural” (CISTERNAJARA, 2016, p.33)5 que ao longo 

do tempo determinou as posições de cada gênero dentro das sociedades herdeiras 

culturais do modelo grego.  

Ao pensar nessas relações de submissão no espaço da Chácara cardosiana, 

remeto-me, novamente, ao mapa explicativo que o autor inseriu logo no início do livro, 

onde apresenta as posições dos cômodos, distribuídos de forma a manter o quarto do 

pater familiae logo na entrada como um guardião de toda a tradição e atestando sua 

liberdade em transitar por todos os espaços. Autorizado a participar das esferas públicas, 

o homem não pode ser privado e confinado ao espaço interno da casa. Por isso, sua 

busca por retirar da casa a personagem transgressora, Nina, que, ao chegar ao ambiente 

dos Meneses como uma estrangeira, levou para o interior da família costumes muito 

diversos do ideal patriarcal e, desse modo, colocou em questão a própria casa enquanto 

instituição e realidade espacial. 

Este alicerce de vigilância construída por Cardoso, remete à estrutura criada por 

Bentham e apresentada por Foucault em seu livro Vigiar e punir (2010) denominada 

panóptico que consistia em um edifício circular, com celas individuais, todas voltadas 

ao centro onde apenas um vigia observava comportamentos e ações. No caso da 

chácara, todos os quartos ficam dispostos após o quarto de Demétrio, fazendo com que 

o personagem atue como um vigilante de condutas e um ordenador do caos. 

Apesar disso, a partir das configurações do feminino que se estabelecem no 

texto, a casa – espaço de clausura – rui, desmontando com ela o modelo de opressão 

presente naquele grupo. Ao contrário do que se espera da mulher, em uma relação de 

subserviência e mediação, três personagens constroem relações de comando em 

contraposição ao desejo do patriarca no romance. A saber: Timóteo, primeira a se 

levantar contra a opressão e o silenciamento, permanece em seu quarto travestido com 

roupas femininas, não mais como uma prisão, mas como uma atitude de rebeldia, 

aguardando o momento/clímax propício à sua saída triunfal do quarto que ocorre com a 

morte de sua parceira/cúmplice no esquema montado para a derrocada do patriarcado. 

                                                 
5 Invariante estructural.   
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 Para a fome desabrida dos seres que me cercavam, abandonaria um 

punhado de ossos calcinados. Acima do meu triunfo, acima de mim 

mesmo, até o centro onde aquela morte erigia a minha liberdade, diria 

“Meneses, ó Meneses, lembrem-se de que tudo é pó, e tudo passa 

como o pó que é da terra.” Faces, gritos, vinditas e imprecações – que 

adiantaria tudo isto se quando a casa orgulhosa já não existisse? 

(CARDOSO, 2009, p.495). 

 

 

Ana, a esposa do patriarca, educada para reter-se e apresentar-se como uma 

mulher decente, é despertada pela inveja que sente de Nina. De seu torpor patriarcal, 

onde assumia os pressupostos de mando masculino, envolve-se sexualmente com o 

jardineiro, engravidando possivelmente de André e mudando a configuração da família 

com a entrada de um herdeiro bastardo, já que se cria uma estratégia para que todos 

pensem que André é fruto da relação entre Nina e Valdo. A legitimação da criança no 

seio da família visa à manutenção da estrutura familiar, todavia, inversamente, leva à 

desestruturação provocada pelo apagamento da linhagem dos Meneses.  

A terceira personagem seria Nina, que age no interior da família como uma 

bárbara na medida em que interfere nas estruturas familiares ao constituir-se ela mesma 

como transgressão, ao desconstruir padrões e comportar-se de maneira oposta ao 

comando de Demétrio. A personagem é descrita como partícipe de algum plano 

maligno, como se carregasse em si, uma incumbência maléfica de destruição. Em 

relação à Nina, Betty, governanta da casa, confessa: 

 

[...] jamais, jamais poderei esquecer a impressão que me causou. Não 

foi um simples movimento de admiração, pois já havia deparado com 

muitas outras mulheres belas em minha vida. Mas nenhuma como esta 

conseguiu misturar ao meu sentimento de pasmo essa leve ponta de 

angústia, essa ligeira falta de ar que, mais do que a certeza de me 

achar ante uma mulher extraordinariamente bela, forçou-me a 

reconhecer que se tratava também de uma presença – um ser egoísta e 

definido que parecia irradiar a própria luz e o calor da paisagem [...] 

Não havia apenas beleza, mas toda uma atmosfera concentrada e 

violenta de sedução. (CARDOSO, 2009, p.63) 

 

Nina abala os alicerces familiares justamente por não se constitui como o ser 

incolor valorizado pela tradição familiar local. Ao contrário, ela carrega em si, outros 

valores pertencentes a uma sociedade já liberta de alguns ostracismos presentes nas 

famílias do interior de Minas em meados do século XX. Acaba representando para os 

Meneses e moradores da cidade de Vila Velha, o mal encarnado em forma de mulher, 
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por dar curso aos seus desejos e não comungar das restrições comumente impostas às 

mulheres deste micromundo. 

É válido ressaltar que a chácara, conforme viemos debatendo ao longo do texto, 

está longe de assemelhar-se ao ideal proposto por Gaston Bachelard em seu texto A 

poética do espaço. Neste ensaio, o autor francês apresenta o ambiente doméstico como 

um berço metafórico para onde o ser retornaria em busca de paz. Ao contrário, a 

herdade cardosiana assim como o gineceu não se assemelham a locais de tranquilidade e 

sim a prisões castradoras de identidades femininas, mais próximas de uma estrutura 

panóptica já que, assim como este modelo arquitetônico, representam estruturas 

formadas com o intuito de vigiar e disciplinar comportamentos. 

 

1.2-A CASA PATRIARCAL BRASILEIRA 

 

O colonizador português, o mais cosmopolita do século XV, pioneiro das 

grandes navegações e possuidor de um “passado étnico, ou antes, cultural, de povo 

indefinido entre a Europa e a África[...]” (FREYRE, 2006, p.66), trouxe em sua 

bagagem ideais sarracenos que vinculavam a mulher a uma aura de sensualidade e 

misticismo. Existia no imaginário do desbravador, a ideia de uma fêmea de pele 

morena, ávida de desejo e volúpia, pronta para o ato sexual.  

 

O longo contato com sarracenos deixara idealizada entre os 

portugueses a figura da moura-encantada, tipo delicioso de 

mulher morena, de olhos pretos, envolta em misticismo sexual – 

sempre de encarnado, sempre penteando os cabelos ou 

banhando-se nos rios ou nas águas de fontes mal-assombradas – 

que os colonizadores vieram encontrar parecido, quase igual, 

entre as índias nuas de cabelos soltos do Brasil. Que estas 

tinham também os olhos e os cabelos pretos, o corpo pardo 

pintado de vermelho, e, tanto quanto as nereidas mouriscas, 

eram doidas por um banho de rio [...] (FREYRE, 2006, p.71) 

 

Ainda na perspectiva de Gilberto Freyre, assim como na colonização africana, o 

explorador europeu buscou mesclar seu sangue com o da nativa, procriando e povoando 

a terra recém descoberta. Esse manejo proporcionou que um país, já dizimado por 

pestes e naufrágios, contando, portanto, com poucos aventureiros dispostos a desbravar 

novos territórios, conseguisse colonizar espaços como as terras brasileiras e a costa 

africana.  
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O ideário da mulher-moura, caracterizada por luxúria, não contribuiu para a 

construção de um olhar capaz de enxergar a mulher nativa como sujeito de suas ações e 

desejos, merecedora de respeito. Ao contrário, vista como mercadoria, foi largamente 

utilizada com o intuito de abrandar os pendores genésicos do descobridor e de auxiliar 

no processo de ocupação do território. Por outro lado, a mulher portuguesa também foi 

vista apenas em seu caráter reprodutor. Muitas inclusive trazidas ao Brasil para frear as 

relações dos brancos com as nativas e garantir uma linhagem mais branca. Algumas 

órfãs, inclusive foram enviadas às terras brasileiras com esse fim. Assim como entre os  

gregos o gênero feminino era apreciado apenas em seu caráter reprodutor. 

 

Pelo intercurso com a mulher índia ou negra multiplicou-se o 

colonizador em vigorosa e dúctil população mestiça, ainda mais 

adaptável do que ele puro ao clima tropical. A falta de gente, 

que afligia, mais do que a qualquer outro colonizador, forçando-

o à imediata miscigenação – contra o que não o indispunham, 

aliás, escrúpulos de raça, apenas os preconceitos religiosos – foi 

para o português vantagem na sua obra de conquista e 

colonização dos trópicos. Vantagem para a sua melhor 

adaptação, senão biológica, social. (FREYRE, 2006, p.75) 

 

Uma divisão sexual se faz presente na colonização europeia das terras brasileiras 

quando as mulheres são definidas em função do uso de sua sexualidade. Gilberto Freyre 

(2006) aponta para essa segmentação e apresenta um adágio popular devidamente 

registrado por Handelman em seu livro História do Brasil, publicado em 1931, que diz 

que a mulher serviria para “casar, mulata para f..., negra para trabalhar” (FREYRE, 

2006, p.72). 

É sabido que a preferência sexual por mulatas não garantiria às mulheres 

respeito e posição de sujeito de suas vidas, tendo em vista, inclusive, que estamos 

falando de um período caracterizado pela escravidão. 

Assim como na realidade grega, nosso colonizador estabelecia diferenças entre 

os gêneros desde a infância, de modo que a menina permanecia dentro do espaço 

doméstico e o menino acostumava-se a transitar com seu pai nas terras da família, sendo 

enviado a colégios fora da província, normalmente em Coimbra preparando-se para 

assumir, por sua vez, o papel do patriarca. 

As mulheres brancas, casadoiras, eram vistas desde a infância, como seres 

frágeis, necessitadas dos maiores cuidados em relação à sua saúde, normalmente débil e, 
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em relação à sua virgindade, considerada troféu desejado por homens já chegados à casa 

dos 30/40 anos. 

A suposta debilidade vinculada ao gênero feminino apresenta-se como uma 

construção histórica do patriarcado que necessitava manter o gênero sob um mando 

masculino que ultrapassava as paredes da casa na medida em que o senhor de engenho 

comandava a população das cidades onde morava. 

 

A casa-grande venceu no Brasil a igreja, nos impulsos que esta a 

princípio manifestou para ser a dona da terra. Vencido o jesuíta, 

o senhor de engenho ficou dominando na colônia quase sozinho. 

O verdadeiro dono do Brasil. Mais do que os vice-reis e os 

bispos. A força concentrou-se nas mãos dos senhores rurais. 

Donos das terras. Donos dos homens. Donos das mulheres. Suas 

casas representam esse imenso poderio feudal. “feias e fortes!. 

Paredes grossas. Alicerces profundos” (FREYRE, 2006, p.97) 

 

Os postulados do patriarcado de mando e subserviência do considerado mais 

fraco, foram assumidos em todas as instâncias da sociedade fazendo com que, 

paradoxalmente, mulheres usassem de força e mando sobre escravas, organizando o 

ambiente doméstico ao brado do chicote. 

 

 [...] a boa mãe de família não devia preocupar-se senão com a 

administração de sua casa, levantando-se cedo a fim de dar 

andamento aos serviços, ver se partir a lenha, se fazer o fogo na 

cozinha, se matar a galinha mais gorda para a canja; a fim de dar 

ordem ao jantar, que era às quatro horas, e dirigir as costuras das 

mucamas e molecas, que também remendavam, cerziam, 

remontavam, alinhavam a roupa da casa, fabricavam sabão, 

vela, vinho, licor, doce, geleia. Mas tudo devia ser fiscalizado 

pela iaiá branca, que às vezes não tirava o chicote da mão. 

(FREYRE, 2013, p.141) 

 

Apesar disso, seu isolamento foi mantido e, desde a infância, a menina 

acostumava-se à vigilância constante, tendo seu quarto construído no meio da casa, 

onde, como uma prisioneira, sofria o patrulhamento e cuidado constantes de mucamas e 

senhoras, para que não fosse seduzida por viajantes e aventureiros desconhecidos, 

mantendo-se casta e pura para casamentos que ocorriam em seus 13/14 anos com 

homens escolhidos a dedo por seu pai e que, na maioria das vezes, tinham uma grande 

diferença de idade em relação à moça. 
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[...] Basta recordarmos o fato de que, durante o dia, a moça ou a 

menina branca estava sempre sob as vistas de uma pessoa mais 

velha ou da mucama de confiança. Vigilância que se aguçava 

durante a noite. À dormida das meninas e moças reservava-se, 

nas casas grandes, a alcova ou camarinha, bem no centro da 

casa, rodeada de quartos de pessoas mais velhas. Mais uma 

prisão que aposento de gente livre. Espécie de quarto de doente 

grave que precisasse da vigília de todos. (FREYRE, 2006, 

p.422) 

 

Considerando-se a observação de Freyre a respeito da organização dos espaços 

domésticos, vale pensar na casa colonial/patriarcal como um panóptico ”invertido”. Ao 

invés de um vigilante de muitos prisioneiros, como da arquitetura de Benthan, ao situar 

o quarto da jovem no centro da casa, o patriarcado proporciona uma vigilância ainda 

maior do corpo e desejo femininos. A organização de um cerco propõe o controle sobre 

a jovem a partir da vigilância promovida por múltiplos olhares, o que se encontra 

expresso na própria disposição dos espaços interiores. A analogia com o panóptico se 

justifica pelo princípio da relação do espaço com o poder, pois apesar de terem 

estruturas físicas diferentes, ambos referem-se a uma necessidade de organização, 

dominação e vigilância feita através do espaço.  

Dentro dessa experiência panoptical, a menina/moça ao saber-se constantemente 

velada, participava desse mecanismo de poder, vigiando-se. De fato, esse é o objetivo 

desse sistema de clausura e silenciamento: provocar nas vítimas/prisioneiras a sensação 

de vigília constante, facilitando as engrenagens sociais do patriarcado e incluindo-as 

nesse mecanismo como vigias de outras mulheres.  Pois, “[...] é desde criança que se 

experimenta a dominação-exploração do patriarca, seja diretamente, seja usando a 

mulher adulta.” (SAFFIOTI, 2015, p.78) 

Concomitante à ideia de casa-panoptical, é importante ponderar sobre o valor 

mítico dado, historicamente, ao espaço doméstico já que, tanto na realidade grega 

quanto na colonial luso-brasileira, este se transforma em centro do mundo, local 

específico de comando masculino que, sem este domínio, não tem poder suficiente para 

opinar sobre os assuntos da pólis/colônia. A habitação humana seria uma proteção 

contra o caos reinante na sociedade. 

Há que se meditar sobre essa questão, tendo em vista o recorte dado à pesquisa, 

de pensar as vinculações entre o espaço e o gênero feminino. Tendo a morada humana 

esse valor cosmogônico de cuidado contra a desordem aliado à herança grega misógina 

que considera a mulher como sendo herdeira daquela que foi criada “como desgraça 
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para os homens que vivem de pão” (Trabalhos e os dias, p.69), nos dá margem para 

refletir sobre o quanto a mulher representava de perigo, já que possuía e possui até hoje 

a possiblidade de gerar vida em seu ventre. Sendo essa sua função dentro desta 

sociedade de interditos, caberia ao homem mantê-la sob total vigilância e domínio para 

garantir uma prole legítima que herdasse o poder e o prestígio da família. 

 

[...] há um vínculo muito estreito entre o homem e seu espaço, 

entre a manutenção da casa e a subsistência do nome, da família 

e da dignidade. As ameaças ou a perda deste centro implicam, 

diretamente, a desagregação moral, ética e social.[...] a casa e as 

terras – apesar da distância temporal e das diferenças entre o 

homem religioso e o homem profano – conservariam, ainda, 

tênues reminiscências da concepção imemorial da imago mundi 

e resquícios sutis do seu valor simbólico primordial: um espaço 

cosmogônico protetor contra a dissolução e o caos. (FORTES, 

2010, p.37) 

 

Merece atenção o quanto o corpo feminino foi disciplinado para que se 

enquadrasse dentro desse esquema de poder proposto pela tradição que opera como 

instrumento de construção de significados que alçam a mulher ao anonimato e o homem 

à vida pública. Seu organismo físico, longe de ser visto como parte de um indivíduo, é 

observado como componente de um maquinário, que vem sendo utilizado de três formas 

diferentes e complementares entre si. 

 

 [...] o gênero não é tão somente social, dele participando 

também o corpo, quer como mão de obra, quer como objeto 

sexual, quer ainda, como reprodutor de seres humanos, cujo 

destino, se fossem homens, seria participar ativamente da 

produção, e, quando mulheres, entrar com três funções na 

engrenagem descrita. (SAFFIOTI, 2015, p. 133) (grifo da 

autora).  

 

Aliado a este olhar pragmático ao corpo feminil, houve toda uma subordinação 

da estrutura física da mulher com vista a torná-la ainda mais submissa ao patriarcado 

que “[...]não abrange apenas a família, mas atravessa a sociedade como um todo.” 

(SAFFIOTI, 2015, p.49). Deste modo, as roupas e adereços femininos deveriam atentar 

para a necessidade de recato e disciplina. Esta concepção sobrevive até os dias atuais e é 

revista por Cardoso ao apresentar Ana usando “vestidos escuros e sem graça” 

(CARDOSO, 2009, p.108) capazes de torná-la quase invisível junto aos móveis da casa. 

A esposa de Demétrio contrapõe-se à Nina, personagem transgressora da narrativa, que, 
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ao contrário da mulher apagada da história, é um ser que capta a própria luz do 

ambiente, exalando sensualidade e beleza (CARDOSO, 2009). 

Podemos observar que se estabeleceu, em relação ao gênero feminino, a 

necessidade de atentar para a modulação de modos e costumes. Esta determinação, 

porém, não foi exclusiva das mulheres, pois Foucault salienta a exigência da sociedade 

dos séculos XVIII e XIX de moldar corpos e comportamentos com vistas a tornar o 

indivíduo cada dia mais dócil e submisso ao comando do opressor. 

 

[...] temos a disciplina-mecanismo: um dispositivo funcional que 

deve melhorar o exercício do poder tornando-o mais rápido, 

mais leve e mais eficaz, um desenho das coerções sutis para uma 

sociedade que está por vir [...] sua multiplicação através de todo 

o corpo social, a formação do que se poderia chamar grosso 

modo a sociedade disciplinar. (FOUCAULT, 2010, p.198) 

 

De fato, a sociedade brasileira vem, desde os idos tempos da colonização, 

atuando como uma esfera, em certo sentido, panóptica, onde o silêncio e o recato tão 

valorizados na Grécia antiga permaneceram exaltados tanto na sociedade mineira de 

1959, quanto nos tempos hodiernos. 

É preciso notar que, apesar de ter sido originalmente publicada em 1959, a obra 

não localiza temporalmente os eventos vivenciados pela família Meneses. O que fica 

claro para o leitor é que os familiares, presos a um espaço-tempo de opulência e mando, 

não conseguem ajustar-se às mudanças socioeconômicas ocorridas entre o final do 

século XIX e o primeiro quadrante do XX, e à perda de prestígio que anteriormente era 

dado pelo nome. Na nova configuração, com a ascensão da burguesia, a autoridade 

passou para as mãos de quem detinha o poderio financeiro. Com a distribuição do poder 

destinado ao senhor de engenho a outras profissões igualmente masculinas, houve um 

leve afrouxamento nas relações domésticas e uma saída maior da mulher à rua. 

Como já foi dito, esta situação de declínio financeiro e social atualiza-se na obra 

cardosiana, onde podemos perceber que a figura do pater familiae apresenta-se 

enfraquecida diante da falência. Apesar disso, Demétrio busca, a todo custo, manter 

vivas as tradições de comando masculino, na tentativa de reaver o prestígio antigo da 

família e de apagar da memória dos familiares e moradores da fictícia cidade de Vila 

Velha o mando de Maria Sinhá, mulher transgressora que comandou a fazenda dos 

Meneses como um homem. Por isso sua busca por subjugar as configurações femininas 

presentes na trama: 
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 Essa Maria Sinhá que havia fornecido tantos comentários aos 

Meneses antigos, cujo retrato, por fidelidade ao espírito da 

família, Demétrio mandou arriar da parede e ocultar no fundo do 

porão – Maria Sinhá, cuja revolta se traduzira por uma 

incapacidade absoluta de aceitar a vida nos seus limites comuns, 

e atroava os pacíficos povoados das redondezas com suas 

cavalgadas em trajes de homem, com seu chicote de cabo de 

ouro com que castigava os escravos, seus banhos de leite e 

perfume, sua audácia e seu despudor [...] (CARDOSO, 2009, 

p.504) 

  

A mulher do período pós-colonial permanece vinculada ao espaço doméstico e 

submissa ao mando masculino (raras foram aquelas que, como a Maria Sinhá da obra 

cardosiana, conseguiram romper a cadeia opressora), apesar de conquistar algumas 

migalhas sociais, como a ida aos teatros e boutiques recém instaladas nas grandes 

cidades. No interior do Brasil, em especial em Minas Gerais, poucas foram as mudanças 

observadas, visto que a Capital do Brasil e entrada dos ideais estrangeiros permanecia 

sendo o Rio de Janeiro. 

Essa dona de casa ortodoxamente patriarcal, o padre Lopes 

Gama não se conformava que, nos princípios do século XIX, 

estivesse sendo substituída nos sobrados e até em algumas 

casas-grandes de engenho, por um tipo de mulher menos servil e 

mais mundano; acordando tarde por ter ido ao teatro ou a algum 

baile; lendo romance; olhando a rua da janela ou da varanda; 

levando duas horas no toucador “a preparar a charola da 

cabeça”; outras tantas horas no piano, estudando a lição de 

música; e ainda outras, na lição de francês ou na de dança. 

Muito menos devoção religiosa do que antigamente. Menos 

confessionário. Menos conversa com as mucamas. Menos 

história da carochinha contada pela negra velha. E mais 

romance. O médico de família mais poderoso que o confessor. O 

teatro seduzindo a mulher elegante mais que a igreja. O próprio 

“baile mascarado” atraindo senhoras de sobrado. (FREYRE, 

2013, p.141) 

 

A crescente urbanização dos espaços, contribuiu para a decadência das 

oligarquias rurais que, perdendo o poderio econômico, perderam também o poder frente 

às decisões de uma sociedade em profundo processo de mudança. Neste ponto, vamos 

observar uma crescente mudança em relação à organização dos espaços e do modo com 

que eram tratadas as herdeiras de Pandora. 

Apesar desta crescente liberdade, a mulher permaneceu presa a um ideário de 

castidade, recato e reclusão. Podemos relembrar a personagem Ana, criada para tornar-
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se uma Meneses, tendo sido disciplinada para comportar-se como uma “mulher de 

família” e, ao assumir as características tradicionais previstas neste estatuto ancestral, 

espantou Valdo, irmão do meio da família e esposo de Nina, a personagem 

transgressora. 

 

 Ah, imaginava eu comigo mesmo, como Ana havia assimilado o 

sistema dos Meneses; como se incorporara à austeridade da 

Chácara, e aprendera a ser calada e parcimoniosa de gestos. [...] 

Ainda agora Ana demonstrava o quanto se integrara no espírito 

da família, aceitando sem discussão a situação que se delineava, 

prestando calada o seu apoio, sem que para isto alguém a 

solicitasse ou lembrasse o dever a cumprir. (CARDOSO, 2009, 

p.434). 

 

Por apresentar a família patriarcal brasileira com tonalidades tão vibrantes e por 

incluir, neste cenário, configurações femininas transgressoras, capazes de lutar contra 

este regime opressor, leio a obra de Cardoso como uma denúncia ao patriarcado e ao 

silenciamento provocado por este modelo de pensamento e conduta. Considero 

especialmente relevante a contribuição do romancista mineiro ao desmistificar 

quaisquer nuances de vitória do gênero feminino e por esmiuçar o interior de 

personagens massacrados pela imposição do mutismo e do recato. 
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2 – A CHÁCARA DOS MENESES COMO ESPAÇO MODELAR DO 

PATRIARCADO. 

 

 Lúcio Cardoso inicia sua trajetória literária com a publicação do livro Maleita 

em 1934, mesma década em que Rachel de Queirós publicava O Quinze (1930) seguida 

de O País do Carnaval de Jorge Amado (1931), Menino de Engenho de José Lins do 

Rego (1932) e Graciliano Ramos com Vidas Secas (1938). Em comum entre esses 

autores a preocupação de ambientar suas obras no Nordeste brasileiro, apresentando um 

Brasil até então desconhecido dos leitores do sudeste do país. Optavam por contar a 

história dos desgraçados ousando estilisticamente ao utilizar o linguajar do homem rude 

do campo. Segundo Candido (2000, p.113) nesta década a “literatura e o 

pensamento se aparelham numa grande arrancada. A prosa, liberta e amadurecida, se 

desenvolve no romance e no conto, que vivem uma de suas quadras mais ricas.” O que 

no entanto não impediu a tendência de sofrer com críticos que buscavam encontrar nas 

obras do período temas considerados como universais. 

Há nas obras do autor mineiro um apelo hermenêutico no sentido de tentar 

compreender a realidade que o cerca ao mesmo tempo em que busca o conhecimento 

acerca do homem.  

Seu aclamado livro de estreia acabou por ser inserido neste contexto regionalista 

por buscar retratar, através da narrativa, as peripécias enfrentadas por seu pai na 

fundação da cidade de Pirapora, ao mesmo tempo em que perscrutava as relações 

existentes naquele espaço geográfico.  

No entanto, com uma análise mais acurada percebe-se em sua escrita uma 

preocupação estilística em utilizar determinadas metáforas que se tornariam, 

posteriormente, uma marca do autor e que cumprem o papel de investigar o íntimo de 

seus personagens ao mesmo tempo em que constrói atmosferas de angústia e opressão. 

 

 Se a língua dos diálogos dá conta do fundo regionalista de 

Maleita, as imagens decorrem da exaltação lírica provocada pelo 

desejo de ênfase épica. Nesse romance eminentemente 

descritivo, até mesmo pictórico, Lúcio com frequência recorre 

não apenas às cores, mas também aos odores e aos sons. Apela 

aos sentidos para suscitar a imaginação do leitor. (CARELLI, 

1988, p.153). 

 

As metáforas e jogos de cores e sons citados por Carelli oferecem ao leitor uma 

espécie de experiência sensorial, onde pode perceber algumas nuances do ambiente ao 
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mesmo tempo em que dá conta de todo o turbilhão de sentimentos existentes nos 

personagens. Ambos se influenciam: espaço e personagem. 

Obviamente, a terra em que vive o homem interfere em suas escolhas e posturas 

diante da vida. Esse jogo é visível na Crônica, onde as posições e culturas de cada lugar 

se chocam. Nina, mulher de uma cidade grande, capital do Brasil tem seus valores 

questionados por Demétrio, ligado ao ostracismo de uma cultura ainda voltada aos 

padrões arcaicos de um passado histórico. 

Depois da aclamada publicação de Maleita, o romancista publica Salgueiro onde 

se observa um crescente reposicionamento no cenário literário, já que a busca 

ontológica começa a se sobrepor à realidade do mundo. Na verdade, a escrita de 

Cardoso constrói-se como uma escrita dialógica, onde a realidade social e o interior do 

indivíduo são mutuamente esquadrinhados, construindo-se, portanto, uma intensa 

relação entre personagem e ambiente, onde ambos se influenciam.  

Seu olhar para o externo, para a paisagem brasileira de seus textos, se apoia em 

uma preocupação estética. Em outras palavras, o ambiente é elaborado esteticamente 

para que o escritor possa criar situações-limite para seus personagens com o objetivo de 

levá-los às últimas consequências e de construir uma ideia sobre a verdade. 

 

sua proposta de “identidade nacional” é na verdade muito mais 

uma construção estética do que sociológica desta tradição, 

mesmo que eivada de reivindicações de legitimidade e 

autenticidade. A partir deste prisma, a distinção entre a 

“verdade” e a teatralidade se inserem numa dialética que, como 

várias outras, povoa a “escrita do paradoxo” deste artista e 

intelectual tão contraditório, em uma obra verdadeiramente 

dialógica e polifônica. (BARROS, 2008, p.119 – 120) 

 

Lúcio apresenta sua contribuição artística construindo narrativas onde 

personagens debatem-se contra os símbolos do patriarcado ainda vigente. Dentre eles, 

destacarei a casa, que, na obra Crônica da casa assassinada, é construída como mais 

um personagem a interferir no destino daqueles que moram sob seus alicerces. A casa 

neste aspecto é, ao mesmo tempo, uma construção arquitetônica, social e simbólica, 

onde a opressão contra o gênero feminino assume um ar de naturalidade construída 

historicamente pelo patriarcado.  

Merece atenção o quanto o espaço doméstico ganha importância por constituir-

se como um símbolo vigente de toda uma tradição opressora. As casas cardosianas são 

desenvolvidas de forma a dar ao leitor a ideia de toda uma ambiência de clausura e de 
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estagnação. Desde a entrada envolta em uma atmosfera lúgubre até seus espaços 

internos descritos com um mobiliário “cheio de pratas empoeiradas” (CARDOSO, 

2009, p.37) e envelhecido, os espaços constituem-se, principalmente para as 

configurações femininas de suas narrativas, como uma prisão.  

 De certa forma, o mobiliário envelhecido e estagnado no tempo, está 

intimamente ligado às famílias e dão a dimensão do quanto ambos, casa e personagens 

estão imiscuídos. Como se os objetos se tornassem uma espécie de presença de um 

tempo e de uma forma de pensar a vida. 

 Dessa forma, podemos pensar nas casas cardosianas como cenários repletos de 

uma tradição patriarcal, que leva os personagens, através da clausura imposta, a 

situações de angústia e desespero. De certa forma, o mobiliário de um tempo passado, 

repleto de uma poeira que remete ao desuso dos móveis, remete também à presença 

onipotente de um tempo em que o Senhor de Engenho era o mandante daquele espaço. 

Esta relação fica clara na Crônica da casa assassinada onde o personagem Demétrio 

empenha-se em uma luta inglória pela busca de manter o prestígio de outrora. No seu 

modo de ver, ao proteger a casa, protege o nome da família. Em discussão com Valdo 

quando da morte de Nina, o patriarca assevera seu desejo em manter o espaço como 

uma garantia de manter vivo o nome da família. 

 

__ Mas era a casa, era a casa que eu defendia! 

 [...] Devagar, e creio que somente daquela vez, olhei o homem 

que se achava diante de mim – homem nu, totalmente nu no seu 

direito e na sua crença do bem. A força com que gritara aquelas 

palavras não era somente força de absoluta sinceridade – mais 

do que isto, traduziam uma paixão segura e firme, como se 

indicassem, neste vale incerto, o único objeto que nos fosse 

sagrado. 

 __ A casa! – repeti, sem poder voltar a mim do meu espanto. 

 E ele então, patético, num gesto largo, apontando tudo o que nos 

cercava: 

 __ Isto, o que nos pertence, nosso patrimônio. 

 Então, e só então, compreendi que o combate era inútil. Como 

nos fazer compreender daqueles que não falam mais a nossa 

língua – e como acusá-los, como perdê-los diante das razões que 

invocam, e que são razões palpáveis, matérias deste mundo. 

 __ Não é isto – respondi com a voz trêmula. – Não é isto. A 

casa... escute bem, a casa não me importa. Para mantê-la... 

 Vendo que eu não o fitava, deu um salto de repente, colocou-se 

adiante de mim, abaixado, miúdo, como se procurasse meu olhar 

que se esquivava: 
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 __ A casa! – gritou. __ Que não faria eu para mantê-la? 

(CARDOSO, 2009, p.487) 

 

Casa, objetos e personagens enredados em uma malha de situações que 

levam/pretendem a tradição do patriarca. Em busca da defesa pela casa, o irmão mais 

velho emparedou seu irmão caçula, formou o corpo e a personalidade de sua esposa 

desde a infância e expulsou, por duas vezes, a bárbara e transgressora Nina.  

Essas personagens, oprimidas pelo patriarca, transgridem, cada uma a seu modo, 

alguns interditos que foram construídos ao longo da história da sociedade ocidental e 

foram utilizados como instrumento de ordenação da sociedade. A ordem patriarcal tem 

se valido dessas proibições para organizar pessoas dentro de esquemas 

comportamentais, que auxiliariam na manutenção do status quo. 

Esses interditos podem ser lidos como uma resposta construída pela igreja e pelo 

estado para o “movimento vertiginoso” (BATAILLE, 2013, p.17) do sexo, da explosão 

desgovernada do impulso erótico, ao qual o mundo do trabalho se opõe.  

A maior parte do tempo, o trabalho é a tarefa de uma coletividade, e a 

coletividade deve se opor, no tempo reservado ao trabalho, a esses 

movimentos de excesso contagioso nos quais nada mais existe senão o 

abandono imediato ao excesso. Ou seja, à violência. Dessa forma, a 

coletividade humana, em parte consagrada ao trabalho, se define nos 

interditos, sem os quais ela não teria se tornado esse mundo do 

trabalho que ela é, essencialmente. (BATAILLE, 2013, p.65) 

 

Entretanto, é no “gozo [...] que escapa à regra” (ANTELO apud BATAILLE, 

2013, p.24) que o homem se constitui. É na transgressão ao interdito que determina 

regras para o ato erótico, tornando o sexo economicamente rentável à sociedade, que o 

balé do erotismo dos corpos irá desempenhar seu papel, pois “[...] A transgressão 

organizada forma com o interdito um conjunto que define a vida social” (BATAILLE, 

2013, p.89), o ser humano vive essa relação dual constante em sua vida, o mundo da 

regra sendo constantemente violado.  

O patriarca cardosiano busca, a todo tempo, conter a explosão vertiginosa do 

sexo nos personagens de configuração feminina e em si mesmo, ao perceber-se 

enlouquecido de desejo por Nina. Como se o sexo, ou a expressão deste fosse feminina, 

já que o ato sexual supõe uma perda dos sentidos. Para o pater familiae dos Meneses, 

tão acostumado economia das atitudes, qualquer emoção desacerbada seria considerada 

um interdito. 
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 Ana, em uma de suas confissões, expõe dois momentos em que pode observar 

toda a dilaceração provocada pela cunhada em seu esposo. 

Nina de pé, junto à mesa de trabalho de Demétrio, uma espátula 

na mão. Ele, a testa molhada de suor, do outro lado. Ao abrir a 

porta, senti qualquer coisa como se tivesse havido uma 

interrupção violenta, um frêmito no ar, uma indecisão como se 

ele acabasse de se pôr de pé naquele momento. Que diriam, por 

que a atmosfera parecia tão carregada? Olhei para um e para 

outro, sem que me dissessem coisa alguma [...] Ah, via-o tão 

agitado, ele que habitualmente era tão calmo, tão diferente de si 

mesmo, tão estranho, que não podia deixar de acompanha-lo 

com os olhos e de formar, calada, as mais bizarras conjeturas. 

Agitado talvez não seja a palavra exata; aquele Meneses típico, 

frio e concentrado, deixava daquela vez transparecer um pouco 

do que lhe ia na alma. Como acontecia com todo mundo, já não 

era difícil ler em sua fisionomia – porque ele não se defendia 

mais e nem tentava simular uma emoção diferente. Era 

exatamente um homem em luta contra o poder de um 

acontecimento repentino e bruto. (CARDOSO, 2009, p.450) 

 

A esposa de Valdo concentra em si toda uma atmosfera de sensualidade e força 

sexual que se contrapõe ao caricaturismo das formas engessadas de Ana e seu esposo. 

Nina descortinava para o primogênito dos Meneses todo o mundo de desejo que até 

então havia sido escamoteado pelo controle da tradição patriarcal. O esposo de Ana 

experimenta com a cunhada um sentimento de transbordamento inédito para ele, já que 

em seu casamento com Ana não havia espaço para tal envolvimento.  

 

 Mas em Demétrio o amor não se manifestava como em todo 

mundo -  era para ele uma doença, um mal físico, insuportável. 

Sua natureza não permitia aquela intromissão, era demais para 

as suas forças, lutava como um homem que estivesse prestes a 

naufragar. Aos poucos, à força de encarar Nina como uma 

ameaça à sua tranquilidade ao seu bem estar e até mesmo à sua 

integridade, acabar por supô-la um perigo geral – um mal que, 

para bem de todos, evidentemente devia ser extirpado. [...] 

jamais conseguiu assimilar aquilo que considerava não como 

fraqueza sua, mas como ação diabólica da parte dela. Amar 

odiando – este teria sido o seu dilema. (CARDOSO, 2009, 

p.484-485).  

 

Ao descobrir-se fora de controle, o patriarca arma uma estratégia para livrar-se 

da presença de Nina, já que supõe que é a única culpada por sua transgressão e por 

tornar-se uma espécie de exemplo de violação das regras do patriarcado. A saída de 
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Nina permite que a casa volte a funcionar sob o controle do primogênito dos Meneses 

que, imiscuído ao espaço, acaba por conseguir o controle de si mesmo. O pater familiae 

materializa a paixão e, consequentemente, a desordem provocada por ela em sua 

cunhada. 

Essa busca por viver o balé dialógico entre o interdito, compreendido como uma 

proibição, uma espécie de ordem e o transbordamento proposto pela transgressão, 

tornou-se uma luta constante na vida do autor, ao procurar viver experiências no mundo 

que nem sempre coadunavam com a tradição patriarcal impregnada em si.  

A Chácara dos Meneses é construída pelo romancista como uma espécie de 

símbolo da tradição mineira, que ordena pessoas e objetos conforme lugares sociais 

construídos historicamente. E que, a exemplo do modelo grego, enclausuravam a 

mulher subjugando-a aos desejos e ordens masculinos. 

Este claustro, imposto às mulheres desde a Grécia antiga e que comparece na 

sociedade ocidental bem como no Brasil ainda em suas origens coloniais, acabou por se 

tornar uma “invariante estrutural” (CISTERNAJARA, 2016, p.32-33) que normaliza e 

justifica o vínculo construído socialmente entre o gênero feminino e o espaço 

doméstico, além de corroborar a ideia de que a mulher não possui habilidades para agir 

no espaço público. Ao se assumir, junto com Cisternajara, que o claustro doméstico 

constitui uma invariante da sociedade patriarcal, mostra-se pertinente e necessário o 

diálogo com as matrizes gregas.  

Essa inaptidão construída socialmente impossibilitou, principalmente no 

primeiro quadrante do século XX, que a mulher desfrutasse de quaisquer direitos 

políticos e sociais, permanecendo atrelada ao espaço privado subjugada pelo gênero 

masculino. No entanto, em função das duas guerras ocorridas em 1914/18 e 1939/45, 

houve a necessidade de inserir a mulher no mercado de trabalho possibilitando sua saída 

de casa, mas mantendo-a atrelada aos cuidados com a casa e a família. Inaugura-se o 

que hoje se costuma chamar de a “dupla jornada” feminina. 

Contudo, verificamos que este acesso se deu por meio da exploração, na medida 

em que as mulheres, além de ganharem consideravelmente menos do que os homens, 

eram submetidas a “jornadas de trabalho de até 17 horas diárias em condições 

insalubres sendo submetidas a humilhações e espancamentos, chegando a ter 

desvantagem salarial de até 60% em relação aos homens.” (ZAMARIOLLI, 2004, p.20).  

Neste cenário de intensos debates a respeito do lugar da mulher em uma 

sociedade patriarcal, Lúcio Cardoso escreve a história de uma família estreitamente 
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vinculada a um ambiente opressor, causticante e normalizante, onde os espaços são 

pensados e organizados de acordo com a afinidade de cada membro com o patriarcado. 

Merece atenção o fato de o autor mineiro convidar o leitor a adentrar a chácara 

dos Meneses apresentando, logo de início, a planta baixa da propriedade a fim de 

demonstrar a importância que cada espaço possui para o desenvolvimento da narrativa. 

Merece atenção o quanto essa organização se vincula ao pensamento patriarcal ao 

apresentar a necessidade do pater familiae de manter as configurações femininas 

estreitamente vinculadas à área interna da casa principal. 

 A casa é vista como o centro do mundo por Demétrio que, estagnado no tempo, 

busca, desesperadamente, controlar o destino e a conduta dos familiares, na tentativa de 

reconstruir o antigo prestígio da família ao mesmo tempo em que, à semelhança dos 

homens religiosos dos séculos XV e XVI, considerava o espaço doméstico como 

pertencente a uma aura de sacralidade, vendo como ameaça tudo que estivesse fora da 

casa e como pertencente ao mal. Por isso, a organização que propunha ao espaço 

buscava encarcerar, nas paredes do ambiente, todo aquele que estivesse longe do 

modelo chancelado pela tradição. Daí a alusão feita à posição do dormitório de Nina no 

fundo do corredor e o cuidado em manter recluso e inacessível o irmão caçula, como se 

buscasse resguardar a aura de respeitabilidade da casa. Afastando-os das áreas que, 

comunicantes com o mundo externo, que estariam associadas à visibilidade social. 

Essa proteção contra a desordem, remonta o desejo do homem religioso do 

“velho mundo” de sacralizar seu espaço doméstico, tornando-o impermeável às paixões. 

Sua morada seria uma espécie de imago mundi, o centro do mundo, simbolicamente 

pertencente a um espaço sagrado.  

O homem busca reconstruir em seu espaço doméstico essa aura de acolhimento 

contra as intempéries morais e contra a barbárie existente no mundo apesar de viver em 

um mundo dessacralizado, onde o mando da igreja não encontra tanta ressonância na 

sociedade. Ou seja: 

 

 Não obstante o grande distanciamento histórico e cultural entre 

o homem religioso [...] e o homem profano atual, neste ainda 

subsistem de forma inconsciente, traços desta necessidade de 

construir uma ima medida ago mundi, que simbolize um centro, 

a organização do cosmos e proteção contra a dissolução do caos. 

(FORTES, 2010, p.40) 
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 Nesse sentido, é possível afirmar que o ambiente é construído por Cardoso de 

forma a manter Demétrio como uma personagem que vivencia duas funções que se 

relacionam: a primeira é a função de vigia deste panóptico, uma vez que seu quarto é 

apresentado como o primeiro da casa, logo ao lado da entrada da propriedade, 

possibilitando que o patriarca atue como um filtro de tudo que entra e sai. Ao mesmo 

tempo, o esposo de Ana atua como um protetor do espaço e da tradição. Em vários 

momentos da trama ele assevera que o que busca com suas ações é proteger a casa e o 

prestígio da família. O panóptico cardosiano, diferente do original, apresenta o vigia na 

entrada do corredor, dispondo os outros quartos ao longo da galeria que se estende até a 

cozinha. 

 Em relação a seu irmão mais novo, Demétrio busca sua reclusão na tentativa de 

enquadrá-lo ao seu modo de ver o mundo e, desse modo, eliminá-lo. Por isso o condena 

à invisibilidade. Apesar disso, ressente-se da insistência de Timóteo em manter sua 

configuração feminina e considera o perigo que essa atitude representa.  

 

 Provavelmente o que ele planeja é enlamear nosso nome para 

sempre, mas eu não permitirei que se afaste desta casa enquanto 

estiver vivo. No fundo é um ateu, um revolucionário, um 

homem que não acredita em coisa alguma – melhor fora ter 

morrido do que tentar destruir o nome de Meneses pela sua vida 

dissoluta. (CARDOSO, 2009, p.111) 

 

O embate entre os dois personagens aumenta na medida em que o caçula busca 

manter viva a imagem de Maria Sinhá – tia dos irmãos e que, ao contrário das mulheres 

de sua época, vivia de acordo com seus desejos, sem se enquadrar no modelo imposto 

ao gênero feminino. O patriarca, na tentativa de apagar o registro de sua tia, retira seu 

retrato da sala da propriedade e o esconde da vista de todos, pois considera que é a 

fotografia da transgressora que influencia a personalidade de seu irmão. A família 

Meneses, tal como muitas famílias brasileiras, vive situações de silenciamento em 

relação a hábitos e condutas não aceitas socialmente. 

Na verdade, o que o primogênito dos Meneses busca é castigar postumamente 

sua parente, fazendo com que este castigo sirva de exemplo para as configurações 

femininas presentes na trama. De certa forma, a punição se estende a Timóteo, primeiro 

a se levantar contra seu domínio, e termina em Nina, violadora do espaço da Chácara 

com seus modos considerados extravagantes e por inserir no espaço doméstico o 

adultério, que comete com Alberto, o jardineiro da família. 
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A casa dentro dessa visão de mundo, que separa o ambiente privado do público 

atrelando um espaço ao caos (público) e o outro à proteção (privado), estaria associada a 

um ideal segundo o qual a habitação humana seria uma espécie abrigo moral contra os 

dissabores e mudanças do mundo. O primeiro berço humano (BACHELARD, 1978) 

onde o homem seria amparado e preparado para o enfrentamento do caos. A mesma 

sacralidade presente no ideário religioso, a mesma busca por guarida.  

  

A casa, na vida do homem, afasta contingências, multiplica seus 

conselhos de continuidade. Sem ela, o homem seria um ser 

disperso. Ela mantém o homem através das tempestades do céu 

e das tempestades da vida. Ela é corpo e alma. É o primeiro 

mundo do ser humano. Antes de ser "atirado ao mundo", como o 

professam os metafísicos apressados, o homem é colocado no 

berço da casa. E sempre, em nossos devaneios, a casa é um 

grande berço. [...] A vida começa bem; começa fechada, 

protegida, agasalhada no seio da casa. (BACHELARD, 1978, 

p.201) (grifo meu) 

 

Merece atenção a frase que grifamos: “Sem ela, o homem seria um ser 

disperso”. Sabe-se que o estudioso refere-se ao termo “homem” como sinônimo de 

humanidade, mas, apesar disso, ao estabelecer que o ser humano estaria disperso sem o 

espaço doméstico, relembra a função ordenadora dada historicamente à casa, onde o 

homem necessita do espaço de mando para ser considerado apto a atuar no ambiente 

externo e à mulher caberia cumprir sua atribuição de manter a vida, a ordem dos 

familiares e adequação do espaço ao desejo do marido e senhor. 

De fato, este estudo não questiona as considerações do estudioso francês por 

compreender que tratam da relação estabelecida desde há muito entre o ser humano e a 

casa. O único ponto que se deseja problematizar na fala do autor é em relação à sua 

omissão quanto ao lugar do feminino nesta casa apresentada como aconchegante, pois, 

ao verificar que era o local máximo de produção de sentido e de ordenação do caos, e 

que, por isso, seria um lugar de acolhimento do homem, ele não menciona o papel 

desempenhado pela mulher nesta engrenagem protetora, acolhedora e silenciadora.  

Ao contrário do proposto pelo estudioso francês, a casa cardosiana não abriga, 

mas confunde e aprisiona personagens e, ao dispô-los em categorias, atualiza a prática 

humana de subjugar o gênero feminino ao comando do masculino. Ao mesmo tempo, 

informa o leitor sobre as deficiências do sistema patriarcal que, ao instituir o senhor do 

engenho como um ser superior aos demais em função de seu poder aquisitivo, não 
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considerou as flutuações ocorridas neste sentido, pois ao vincular a superioridade ao 

dinheiro, desconsiderou que este, volúvel por natureza, poderia trocar de mãos. 

É sabido que nas fazendas tradicionais do interior do Brasil, os Coronéis faziam 

parte de uma cultura de mando masculino, com participação efetiva nas decisões de 

todos os assuntos da região e com mando sobre a vida dos familiares e agregados. A 

fazenda acabava por ter uma vida de semiautonomia em relação ao estado.  

Esse pequeno feudo semiautônomo, na medida em que se tornava parte do 

centro sacralizado do mundo, fortalecia as famílias dando-lhes uma certa dignidade e 

prestígio que vigorou até a primeira metade do século XX, quando fatores 

socioeconômicos levaram à falência fazendas tradicionais do interior do Brasil. Os 

senhores de engenho, até então seguros de seu lugar no mundo, viram-se à mercê do 

estado e foram obrigados a reorganizar-se em uma sociedade com uma burguesia em 

ascensão. 

 Apesar da obra cardosiana não deixar claro para seu leitor sobre o período 

histórico em que vive a família Meneses, é observável que o grupo vivencia os 

dissabores dessa derrocada econômica e a perda de prestígio provocada pela ruína 

financeira. Os personagens permanecem presos a um tempo imemorial de opulência e 

completamente alheios às mudanças socioculturais de seu tempo.  

  

A configuração das casas, na obra de Lúcio Cardoso, não é 

aleatória, mas arraigada sobre condicionantes histórico-sociais 

que lhe imprimem um contorno definido: a decadência da 

aristocracia rural mineira, solapada em seu patrimônio e em sua 

opulência, a partir do século XIX. Uma ruína moral se instala 

como reflexo de uma situação que migra da abastança para a 

carência, em que um nome, uma tradição, insiste em 

permanecer. (TURRER, 1998, p.112). 

 

 Há uma tentativa de fazer da casa um espaço onde o tempo permanece 

cristalizado como se esta manobra fizesse sobreviver o passado, período caracterizado 

pelo prestígio e opulência da família. 

Há, no caso da família Meneses uma aproximação com a vila que aumenta de 

acordo com a perda do prestígio familiar. Recém-saídos da antiga Fazenda da Serra do 

Baú, na medida em que vivenciam a derrocada financeira percebem-se na iminência de 

perder o prestígio do nome e buscam aproximação com pessoas, até então, invisíveis. 

Na passagem em que Demétrio busca ajuda do farmacêutico da cidade, fica claro o 

espanto que a visita inesperada causa. 
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 Talvez seja necessário explicar aqui por que aquela chegada não 

me pareceu um fato banal – é que eles, os Meneses, por orgulho 

ou por suficiência, eram os únicos fregueses que jamais pisavam 

em minha casa. Mandavam recados, aviavam receitas, pagavam 

as contas por intermédio dos empregados. Eu os via passar com 

certa frequência, quase sempre de preto, distantes e numa atitude 

desdenhosa. (CARDOSO, 2009, p.47) 

 

 É importante ressaltar que em um período de abastança, as famílias como as de 

Demétrio Meneses compunham juntamente com seus empregados pequenos feudos 

independentes do estado na medida em que geravam para si e os seus todos os recursos 

de que necessitassem. Na medida em que ocorre a perda da opulência econômica há 

uma redução na capacidade desta manutenção independente do estado.  aproximação 

com o governo passa a ser um recurso utilizado pelos patriarcas na tentativa de 

soerguer-se financeiramente. No caso de Demétrio, descrito acima, sua aproximação 

com o dono da única farmácia local, foi uma tentativa desesperada de conseguir um 

modo de provocar um assassinato na Chácara. Seu alvo era Nina e, por isso, foi em 

busca de um instrumento letal junto ao farmacêutico, com quem tratou uma espécie de 

escambo, trocando o revólver por um caminhão de tijolos. 

  A ruína financeira passa a ser o motivo de quase todas as discussões entre Valdo 

e o patriarca da família já que o dinheiro se torna, nas mãos do irmão mais velho, mais 

uma forma de garantir a ordenação do grupo e sua obediência. Em discussão entre os 

irmãos no dia da chegada de Nina à Chácara, o pater familiae deixa claro que o mando 

econômico está em suas mãos e que a família atravessa uma situação de falência 

financeira. 

 

__ Valdo, você me assombra: desde quando se interessa pelas 

instalações desta casa? 

__ Hoje estive conversando com Nina e... – começou o Sr. 

Valdo, sem muita convicção. 

__ Hoje! – e a ironia repontou na voz do Sr. Demétrio. – Hoje, e 

a casa está caindo aos pedaços há tanto tempo! Cumprimento-a, 

Nina, pelo milagre que está fazendo. Na verdade, é necessário 

uma total irresponsabilidade...[...] 

__ Não vê? Pois olha, você sabe muito bem o que 

representamos: uma família arruinada do sul de Minas, que não 

tem mais gado em seus pastos, que vive de alugar esses pastos 

quando não estão secos, e que não produz nada, absolutamente 

nada, para substituir rendas que se esgotaram há muito. Nossa 
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única oportunidade é esperarmos desaparecer quietamente sob 

este teto, a menos que uma alma generosa [...] venha em nosso 

auxílio. (CARDOSO, 2009, p.66) 

 

 

 Um ponto chama a atenção neste trecho, o fato de o pater familiae ressentir-se 

da situação econômica da família, sem, contudo, considerar a hipótese de trabalhar na 

lavoura para reconstruir seu império. Como são personagens presos a um tempo 

passado, ainda estão vinculados aos ideais de um período escravagista, considerando o 

trabalho manual como algo inferior a ser desempenhado apenas por escravos. Ao 

apontar para a urgência em aquietar-se para desaparecer, a personagem busca, de certa 

forma, unir-se ao seu tempo histórico, já desaparecido e de onde só se guardam algumas 

reminiscências. 

 Merece atenção o nome da obra: Crônica da casa assassinada, que, ao nos 

remeter ao assassinato de um espaço físico repleto dos simbolismos ancestrais de 

reconstrução de um mundo sagrado, deixa margem para que seu leitor considere a obra 

como uma tentativa de assassínio de uma forma de existir no mundo, oprimido em 

função das diferenças que cada um possua do mundo, constituindo-se como uma 

espécie de denúncia contra os desmandos do patriarcado mineiro. Questionado por 

Walmir Ayala em entrevista para o Jornal do Brasil sobre o título de sua obra, Cardoso 

assevera que “[...] CASA está no sentido de família, de brasão. ASSASSINADA quer 

dizer, atingida em sua pretensa dignidade, pelo pecado. Eis o ponto nevrálgico do 

drama: o pecado” (AYALA, 1963, grifo meu).  

Essa “pretensa dignidade”, na leitura que faço do romance, estaria atrelada a um 

“sentimento de distinção” (FORTES, 2010, p.89) característico do patriarcado e que 

corroborou para que “no imaginário brasileiro, as casas-grandes estejam investidas de 

um valor quase religioso” (Ibidem, 2010, p. 90). É onde os senhores de engenho 

sentiam-se como pertencentes a um patamar diferente do mundo. 

Na obra cardosiana, observaremos em várias passagens a descrição dos Meneses 

como seres a quem se atribuía um caráter diferenciado, principalmente, por morarem em 

um espaço tão carregado de significados e tão idealizado pelos moradores da cidade. É a 

casa que os torna especiais, na medida em que o dinheiro não faz mais parte da rotina 

familiar. Apesar da perda financeira, algum prestígio em relação à família se sustenta 

por habitarem aquele espaço. A casa representa o poderio e a posição social 
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diferenciada dentre os demais moradores da cidade. Na carta que Valdo envia a Nina, o 

irmão do meio deixa clara essa resistência endossada pelo espaço físico. 

 

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. [...] 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. (CARDOSO, 2009, 128) 

 

A casa rui diante do tempo que não cessa de passar, no entanto permanece como 

uma marca de um passado glorioso. Ao mesmo tempo em que janelas e pinturas se 

desgastam, ruem também o prestígio e poderio social da família diante dos moradores 

de Vila Velha. No entanto, os postos se mantêm imutáveis dentro da casa na tentativa de 

soerguer-se no caos instalado e de manter vivas as tradições que os emana. 

Quanto ao pecado observamos um vínculo proposto pelo autor em relação às 

configurações femininas existentes na trama, pois são elas que cometem o homicídio do 

espaço e da mentalidade tradicionais. Principalmente Nina que atua como uma bárbara 

inserindo no espaço familiar uma nova visão de mundo e transgredindo interditos 

construídos ao longo da história da humanidade.  

Os gregos consideravam bárbaros todos os povos não helenos (TÔRRES, 2001, 

p.9) ou seja, todos aqueles que tivessem uma cultura e uma forma de pensar diferente da 

grega. Nina atua no texto cardosiano como uma bárbara na medida em que foi educada 

de forma muito diferente da educação valorizada pelos Meneses e na qual Ana foi 

severamente instruída. Este contraste influenciou sobremaneira o modo com que foi 

recepcionada e tratada no núcleo familiar. 

 

 __ Exagero, não é? – disse. Então será fácil explicar por que não 

enviou a Nina o dinheiro que ela esperava... bem como o motivo 

por que não mandou pintar o quarto onde ela irá viver, e que é 

apenas um quarto de fundo de corredor. – Deteve-se, dir-se-ia 

que hesitava. Depois acrescentou num tom mais baixo, se bem 
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que singularmente firme: __E onde irá arranjar meios para pagar 

todos os vestidos e chapéus que ela trouxe [...] 

 __ Desculpe, Nina, mas é que todos aqueles chapéus e vestidos 

são inúteis na roça. Você sabe que estamos na roça, não sabe? 

Aqui – ele apontou com um gesto displicente – as mulheres se 

vestem como Ana. 

 A patroa não pôde deixar de olhar a pessoa que ele designava, e 

acho também que foi desde aí, desse olhar largado de alto e 

cheio de espantoso desdém, que a inimizade para sempre surgiu 

entre ambas. De pé, um pouco afastada da mesa, um sorriso 

assomou-lhe os lábios – e continha ele todo o veneno existente 

no mundo. Dona Ana, sentada, sofria aquele exame de cabeça 

baixa: vestia-se com um vestido de um preto desbotado, sem 

enfeites, e inteiramente fora da moda. Após esse rápido exame, 

Dona Nina devia ter se dado por satisfeita, pois sem responder, 

sem sequer dignar-se a voltar a vista para o Sr. Demétrio, 

levantou a cabeça e abandonou a sala. (CARDOSO, 2009, p.68) 

(grifo meu) 

  

Chamo a atenção para duas passagens deste trecho, grifados pela autora deste 

trabalho, e que devem ser problematizados por se referirem às diferenças que sinalizam 

que Nina não pertence àquela cultura. São eles a posição do quarto definido para a 

personagem e a menção que o pater familiae faz às suas roupas. 

As vestimentas da esposa de Valdo são o pretexto que Demétrio utiliza para 

informar-lhe sobre as dissemelhanças existentes entre ela e sua companheira. Seus trajes 

compõem uma espécie de marca de sua personalidade e, ao longo da trama, ganharão 

novas nuances, ao serem queimadas pela dona, quando buscava livrar-se da doença que 

a consumia e, em um segundo momento, ao serem jogadas fora pelo patriarca na 

ocasião da morte da proprietária, como uma forma simbólica de despojar-se de tudo que 

lhe fizesse referência. 

A beleza de Nina é vista como algo negativo que a inscreveria em algum plano 

maligno, como se houvesse uma particularidade nefasta na mulher bela. A este respeito, 

Cardoso em seu diário íntimo, asseverou que: 

 

Tudo o que é belo, só deve ser útil para fazer crescer nossa 

impressão de intranquilidade. A beleza é o supremo espasmo, a 

angústia máxima, o sentimento maior de furor ante a fragilidade 

e possibilidade de destruição de tudo. (1960, p.27) 

 

De acordo com esta leitura, a beleza seria uma espécie de tragédia anunciada por 

trazer dentro de uma estrutura que remete à perfeição, todo um potencial de 
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animalidade, de uma aberração. A beleza de Nina é “apaixonadamente desejada” para 

que “seja conspurcada. Não por si mesma, mas pela alegria sentida na certeza de 

profanar” (BATAILLE, 2013, p.168). Sua morte remete aos sacrifícios de virgens da era 

medieval, a beldade contrastando com a aberração do ato de sacrifício.  

Em relação ao quarto no fundo do corredor demonstra o quanto o patriarca da 

família estabelecia espaços dentro da Chácara de acordo com a proximidade ou 

aceitação de cada membro da família em relação à tradição imposta pelo patriarcado. O 

fato de ter designado um quarto no final do corredor, ou seja, em uma parte escondida 

da casa, nos remete ao gineceu e à necessidade do patriarca de confinar uma 

personalidade tão transgressora, buscando, talvez, sua conformidade com o sistema. 

Do mesmo modo, observaremos que o quarto de Timóteo6  é o último da casa e, 

à semelhança de Nina, ficaria confinado no seu gineceu, até que abandonasse a 

configuração feminina que dava ao seu corpo. 

 O personagem transgressor era proibido de todo contato com os membros da 

família e funcionários da casa. Apenas a governanta Betty, burlando ordens superiores, 

adentrava o espaço e convivia minimamente com o caçula dos Meneses, a despeito da 

surpresa que o comportamento do travesti lhe despertava. 

 [...] Desde que o Sr. Timóteo rompera com a família, numa tarde 

famosa em que quebrara metade das opalinas e das porcelanas 

da Chácara, eu ainda não penetrara muitas vezes no seu quarto, 

primeiro porque fora obrigada a prometer que não o atenderia 

enquanto não abandonasse suas extravagâncias, segundo porque 

me penalizava demais sua triste mania. Na verdade, acho que a 

gente pode fazer neste mundo o que bem entender, mas há um 

limite de respeito pelos outros, que nunca devemos ultrapassar. 

Para mim, o Sr. Timóteo era mais um caso de curiosidade do 

que mesmo de perversão – ou de outra coisa qualquer que o 

chamem. (CARDOSO, 2009, p.56) 

 

 As paredes da Chácara repletas de tradição e aprisionamento feminino, 

condenam Nina a buscar refúgio fora do espaço, mudando-se para o pavilhão que existe 

junto ao jardim. Todos os atos transgressores da personagem são efetuados fora das 

paredes que tudo observam. Ela dá um novo status à área abandonada ao fazer dela sua 

morada com Valdo, seu local de encontro amoroso com o jardineiro, seu amante e, 

posteriormente, por fazer deste o ambiente propício ao suposto incesto cometido com 

                                                 
6 Confira o anexo. 
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André. Suposto, porque, ao final da narrativa, Cardoso surpreende o leitor apresentando 

a versão de que André seria, na verdade, fruto do adultério cometido por Ana e Alberto. 

 É no local valorizado por Nina que Ana busca sua libertação procurando igualar-

se à rival, cometendo, por sua vez, o adultério com Alberto. Este momento de 

transgressão a todos os limites e silenciamentos aprendidos desde a mais tenra idade 

provoca na personagem opaca um redirecionamento de seu olhar, de seu interesse e de 

sua vida. O pavilhão se torna o refúgio da esposa de Demétrio e o local de sua redenção. 

 Observa-se que cada espaço da Chácara se reveste de um sentido diferente. 

Enquanto a casa é associada a uma prisão, tendo sido denominada por Valdo como uma 

espécie da gaiola, o pavilhão passa a ser associado a uma sensação de liberdade e de 

transgressão às regras e o porão associa-se a uma sensação de insanidade, de perda de 

sentidos. 

Foi no espaço denominado pavilhão que Nina conseguiu sentir-se livre dos 

olhares de Demétrio e pôde experimentar alguma felicidade em seu casamento com 

Valdo. Em segunda carta à Valdo, em seu exílio da Chácara, Nina assevera que: 

 

 Você não se opôs à minha ideia, ao contrário, apoiou-a, certo de 

que poderíamos ser felizes, apesar da distância e do isolamento 

em que o pavilhão se encontrava. E foi ali – lembra-se? – que 

passamos realmente os mais belos dias de nossa vida em 

comum. Ali, naquele pavilhão abandonado e coberto com hera, 

com largas janelas de vidro mais ou menos intactas, e que 

flamejavam ao sol da tarde, aprendi a conhecer o amor e a 

aguardar o filho que havíamos gerado. (CARDOSO, 2009, p.85) 

 

O porão se destaca dentro da arquitetura da chácara como sendo a morada do 

jardineiro Alberto, que, por viver em uma fazenda presa ao tempo e ainda vinculada a 

um pensamento escravagista, funciona como uma espécie de senzala que corrobora o 

olhar dirigido pelos proprietários ao funcionário. O rapaz tem uma invisibilidade dentro 

da trama e só passa a ser notado por Ana e os demais quando inicia seu caso amoroso 

com Nina.  

Foi neste ambiente que Alberto cometeu suicídio e a esposa de Demétrio iniciou 

seu processo de loucura, ao restaurar constantemente a mancha de sangue do amante na 

parede já envelhecida, como uma tentativa de manter viva em sua memória a imagem 

do rapaz. 
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 [...] o quarto do porão, a parede ainda manchada com seu 

sangue. [...] Algumas vezes, vencido pela umidade ou 

simplesmente pelo tempo, uma parte desse reboco desprendia-

se, ameaçava cair – e eu, cuidadosamente, o recompunha, 

colando-o, reajustando-o ao seu primeiro lugar, tal como se 

recompusesse uma imagem pronta a desfacelar, um corpo a que 

faltariam pedaços, e cuja integridade através dos tempos só 

sobreviveria assim pelo meu esforço e minha paciência. 

(CARDOSO, 2009, ) 

 

Contrapondo-se ao pavilhão, a Chácara é construída dentro do texto cardosiano 

como uma metonímia do patriarcado, símbolo da busca pelo controle dos corpos e 

condutas. O espaço deixa de ser uma simples morada, para tornar-se um personagem 

dentro da trama, uma Meneses. Ana ao referir-se à simbiose existente entre moradores e 

espaço físico assevera que “[...] 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” (CARDOSO, 2009, p.110).  

Neste “universo simbólico onde tudo significa” (TURRER, 1998, p.113) vamos 

observar que a casa é construída como mais uma personagem e que, como a família, 

sofre as vicissitudes da derrocada econômica e sangra de forma metafórica. Em várias 

ocasiões os personagens remetem-se ao espaço como sendo mais um membro da família 

Meneses e atribuindo às suas estruturas um sangue pertencente à família. 

A escrita metafórica de Cardoso é descrita por Carelli (1988) como uma retórica 

da desmedida em função do autor ter construído uma ambiência asfixiante onde a casa, 

símbolo de uma tradição de claustro e desumanidade, participa de forma indireta das 

tentativas do patriarca de controlar os moradores e de sua busca por resgatar um 

prestígio pertencente a outro espaço da família, desfeito, em sua opinião pelos 

desmandos de uma mulher. 

 

 Por meio das imagens obsedantes e de suas relações 

sinestésicas, graças à retórica da desmedida, que não teme que o 

excesso atinja o grotesco, o romance reconstrói o real. A poesia 

trágica dessa prosa barroca transmite a enormidade (às vezes a 

monstruosidade) dos personagens e a dimensão metafísica de 

seus destinos. (CARELLI, 1988, p.203). 

 

De certa forma, a dimensão metafísica dos sentidos aliada à ideia de uma 

Chácara asfixiante, contribuem para a inscrição da obra Crônica da casa assassinada 

em uma estética gótica. Já que, no gótico, há a utilização de escrita envolta em uma aura 
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de mistério e estranhamento, com personagens ambíguos que mais escamoteiam do que 

contam a verdade. 

Para a autora Anne Williams, em sua obra Art of darkness: a poetics of Gothic 

(1995), a escrita gótica pode se evidenciar de duas formas: uma com uma característica 

mais feminina, onde mocinhas desprotegidas acabam relacionando-se com personagens 

vampirescos tendo algum tipo de envolvimento amoroso e a de matriz mais masculina 

onde as configurações femininas provocam a ruína de patriarcalismo “num embate entre 

natureza e cultura, atingindo seu clímax com a transgressão e a violação dos tabus” 

(BARROS, 2008, p.122). 

 

A matriz gótica evidencia-se na obra de Lúcio pelo cenário, pela 

atmosfera, pelo delineamento tipológico de alguns personagens 

e pelo uso de alguns clichês do gênero. No gótico se incluem o 

supostamente irracional, o ambíguo, o não esclarecido, o 

caótico, o escuro, o escondido, o secreto, chaves tanto para as 

teorias psicanalíticas de Freud como para as inquirições 

ontológicas do chamado “romance psicológico” brasileiro, no 

qual Lúcio Cardoso é enquadrado pela história da literatura 

brasileira. (BARROS, 2008, p.121 – 122) 

 

 As configurações femininas da trama, sem dúvida, contribuem para a ruína 

daquele espaço e o desmascaramento de personagens envoltos na tradição do 

patriarcado. Sem dúvida, Nina e Timóteo evidenciam toda a hipocrisia consentida no 

seio daquela família ao confrontarem as regras impostas por um patriarca em 

decadência. Ambos acabam por interferir no destino de Ana, esposa do filho mais velho 

e construída para servir sem queixas. A partir do confronto com a bárbara carioca, a 

mulher apagada descobre todo o seu potencial para reconstruir-se dentro das ruínas de si 

e do ambiente. 

 A casa cardosiana, em especial, a Chácara dos Meneses, torna-se, na crônica do 

assassinato do patriarcado, um ser que sucumbe junto de personagens estagnados pela 

ruína financeira. Sua morte de certa forma, ocorre junto com a morte da beleza, 

remetendo aos antigos sacrifícios onde o belo era visto como perigoso por trazer em seu 

cerne algo de animalesco. Em outras palavras: 

A imagem da mulher desejável, dada em primeiro lugar, seria 

insípida – não provocaria o desejo – se não anunciasse, ou não 

revelasse, ao mesmo tempo, um aspecto animal secreto, mais 

pesadamente sugestivo. A beleza da mulher desejável anuncia 
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suas partes vergonhosas: justamente suas partes peludas, suas 

partes animais.  

 

O corpo da mulher associado à casa seria uma espécie de ser imaculado, que 

deveria ser guardado de todo o contato com o exterior, de todo o caos, ao mesmo tempo 

em que carregava todo o potencial animalesco para a transgressão dentro de si, toda a 

possibilidade de libertar-se deste dogma que a fechava em si mesma. A morte da casa, 

aliada à morte de Nina, mata o patriarca, liberta Timóteo de seu gineceu e a família 

Meneses de sua opressão patriarcal.  
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3. AS VOZES DISSONANTES DE LÚCIO CARDOSO 

  

Elizabeth Cardoso, em sua tese de doutoramento pela Universidade de São 

Paulo, classifica a presença feminina na obra Crônica da Casa Assassinada como o 

“gênero da destruição” (CARDOSO, 2010, p.137) por considerar que a ação feminina é 

a desencadeadora de todo o processo de destruição da casa, símbolo do patriarcado e 

tradição presentes na família. 

Dentro dessa visão, o romancista, ao escolher o feminino como sua principal 

peça, oferece ao leitor duas possibilidades: a de conhecer através dos diálogos internos 

as angústias vivenciadas por mulheres enclausuradas em casas e tradições, além de 

oferecer, a seu modo, um questionamento a respeito da sociedade de seu tempo. 

O ponto de partida é histórico. Lúcio lança mão de configurar 

uma mulher que, assim como as mulheres da primeira metade do 

século XX, está reduzida à vida do lar patriarcal, sem os direitos 

básicos do ir e vir, de auto sustentação, de livre discurso. Trata-

se de uma mulher aprisionada no papel de dona-de-casa-mãe-

esposa, às voltas com a solidão e o silêncio. No entanto, a 

personagem de Lúcio não concorda com o lugar a ela relegado e 

parte para a transgressão, realizando atos aparentemente 

corriqueiros de adultério, fuga, loucura que não importam 

necessariamente em si, mas em suas tramas, pois é nesse âmbito 

que a mulher constrói seu discurso autônomo. (CARDOSO, 

2010, p.15) 

 

É a feminilidade que dá forma à prosa de Lúcio desde a casa, substantivo 

feminino, tornada personagem mantenedora da ordem, até as três configurações 

femininas que se debatem contra a tradição da família patriarcal mineira: Timóteo, Nina 

e Ana. Cada qual com sua especificidade, destroem os frágeis alicerces que mantinham 

viva a família Meneses. 

A leitura agora empreendida buscará compreender a ação das personagens nos 

atos de transgressão que acabam por fazer ruir o patriarcado que as enclausurava. Tal 

ação impõe a necessidade de situar e compreender a especificidade de cada personagem 

já que cada uma manifesta uma faceta do gênero, múltiplo por natureza. 

Ana e Nina são perfiladas no mesmo grupo social, apesar de suas diferenças 

psicológicas. Ambas são casadas com homens respeitáveis de uma tradicional família 

do interior de Minas Gerais e vivem, de certa forma, protegidas de conflitos de ordem 

financeira. Todavia, enquanto Ana representa a mulher local, Nina representa a mulher 

da capital do país, tendo recebido outra educação e cultura por parte dos seus pais.  
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Timóteo, irmão caçula da família Meneses, traveste-se com as roupas de sua 

mãe para inserir-se no gênero que escolheu para si, desconstruindo na trama a 

denominada “heterossexualização do desejo” apontada por Judith Butler (2017, p.44) 

como uma marca de nosso tempo.  

 

3.1 TIMÓTEO E ANA – CONTENÇÃO E EXUBERÂNCIA 

 

 Os personagens Ana e Timóteo criados por Lúcio Cardoso assemelhavam-se em 

um ponto de grande importância: ambos, com maior ou menor consciência 

distanciaram-se do modelo imposto pelo patriarca, já que Ana tem um encontro sexual 

com o jardineiro da família, quando engravida (supostamente de André – conforme 

confissão feita ao Padre Justino) e Timóteo renuncia às roupas que o ligariam ao gênero 

masculino preferindo alistar-se em uma configuração feminina, travestindo-se com as 

roupas da mãe. De certa forma, atentaram contra a tradição imposta pelo patriarcado, 

simbolizado por Demétrio que dentro da narrativa assumiu a posição de patriarca, 

regulando os comportamentos e relações da casa. As duas personagens fizeram da 

transgressão um caminho a ser seguido para a destruição dos alicerces tradicionais que 

mantinham a família unida. 

 Um e outro fazem parte do grupo de narradores do romance que se  tornam 

sujeitos de suas histórias, diferente de Nina e Demétrio, já que a personagem 

transgressora escreve cartas endereçadas a Valdo e ao Coronel (em ambos os momentos 

pedindo alguma quantia de dinheiro) e o pater familiae que, apesar de todo o poder com 

que comanda a família, não tem voz no romance, fazendo com que o leitor o conheça 

apenas pela descrição dos narradores.  

Ana é autora de 4 confissões destinadas ao padre Justino, que acabam 

permanecendo junto da confessora por esta não ter tido coragem para entrega-las nas 

quais  expõe ao leitor toda a construção de sua personalidade e as angústias que vive 

com a chegada de Nina e a inevitável comparação que acontece entre as duas mulheres.  

Ana tipifica a mulher submetida a um modelo patriarcal, engessada em seu papel 

de esposa, coisificada por seu esposo desde a mais tenra idade, já que, prometida a um 

casamento “promissor”, foi construída para dar continuidade ao modelo patriarcal. Em 

sua primeira confissão, torna-se evidente toda a preparação pela qual passou para que se 

tornasse uma senhora digna de ser uma Meneses e todo o esforço empreendido por 

Demétrio neste sentido. 
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Desde criança fui educada para atravessar esses umbrais que 

julgava sagrados, quer dizer, desde que o Sr. Demétrio dignou-

se a escolher-me para sua companheira permanente. Eu era uma 

menina ainda, e desde então meus pais só trataram de cultivar-

me ao gosto dos Meneses. Nunca saí sozinha, nunca vesti senão 

vestidos escuros e sem graça. [...] me esforcei para tornar-me o 

ser pálido e artificial que sempre fui, convicta do meu alto 

destino e da importância que para todo o sempre me aguardava 

em casa dos Meneses. (CARDOSO, 2009, p.108) 

 

Convém notar o quanto a personagem é cultivada, como um objeto destituído de 

desejos e vontades. Seu corpo é moldado para que ela se encaixe em um tipo aceito de 

mulher, que se submete ao comando do esposo, certa de sua alta importância como 

esposa de um homem de prestígio. A narradora deixa claro que sua parca relevância se 

dá pelo casamento já que em uma cidade pequena como Vila Velha, o casamento 

assume o papel de prestigiar a mulher, já que as solteiras eram mal vistas pela sociedade 

e tornavam-se personae non gratae pelos familiares por não terem renda suficiente para 

sua sobrevivência. 

Bourdieu em sua obra Dominação masculina assevera quanto a contrução de 

mulheres dentro de padrões que atestassem sua feminilidade e posição de inferioridade 

em relação ao homem. 

O mesmo trabalho psicossomático que, aplicado aos meninos, 

visa a virilizá-los, despojando-os de tudo aquilo que poderia 

restar neles de feminino [...] assume, no caso das meninas, uma 

forma mais radical: a mulher estando constituída como uma 

entidade negativa, definida apenas por falta, suas virtudes 

mesmas só podem se afirmar como uma dupla negação, como 

vício negado ou superado, como um mal menor. Todo o trabalho 

de socialização tende, por conseguinte, a impor-lhe limites, 

todos eles referentes ao corpo, definido para tal como sagrado, 

h’aram, e eles devendo ser inscritos nas disposições corporais. 

(BOURDIEU, 2017, p. 45 grifos do autor) 
 

Urge considerar no quanto a personagem atualiza no romance essa inferioridade 

imposta à mulher, com o corpo macerado por imposições sociais e regras que visavam 

sua submissão ao mando do homem, seu ,pai ou esposo. 

Segundo Fortes (2010, p. 322), a personagem executa o papel de “ser de segunda 

categoria, moldado para ser apêndice do marido”. Perfil arquetípico feminino 

vivenciado pelo gênero nos idos anos coloniais e atualizado na narrativa cardosiana. É 

sabido que as mulheres deste período histórico casavam-se jovens, muitas vezes recém 
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saídas da infância com homens com idade para serem seus pais. À semelhança de seres 

amorfos sujeitos a uma modelagem que lhes confiram uma função específica, as 

meninas brasileiras eram construídas para seus esposos. A escolha do parceiro era feita 

pela família levando-se em conta a condição socioeconômica do pretendente. 

 

Aí vinha colhê-las verdes o casamento: aos treze e aos quinze 

anos. Não havia tempo para explodirem em tão franzinos corpos 

de menina grandes paixões lúbricas, cedo saciadas ou 

simplesmente abafadas no tálamo patriarcal. Abafadas sob as 

carícias de maridos dez, quinze, vinte anos mais velhos; e 

muitas vezes inteiramente desconhecidos das noivas. Maridos da 

escolha ou da conveniência exclusiva dos pais. (FREYRE, 2006, 

p. 423) 

 

Acentua-se, dessa forma, a maneira arcaica em que viviam Ana, seus pais e a 

própria família Meneses, todos estacionados em um tempo histórico onde a submissão 

feminina era desejada e construída. Daí a preocupação do patriarca em conformar Ana 

em um tipo de personalidade que configura o seu ideal de mulher, já que neste modelo 

sociocultural existia um tipo específico valorizado e bem visto pela sociedade em 

detrimento de outros que não eram respeitados.  

Daí as roupas usadas pela personagem que visavam, mais do que manter uma 

espécie de recato, provocar um apagamento da personalidade da mulher, conformando-a 

dentro de uma escala de valores opressivos comuns a uma sociedade misógina, onde a 

violência contra o gênero ainda é legitimada. Dentro de uma escala de inferioridade 

imputada ao gênero, algumas subclassificações foram criadas ao longo do tempo, 

estabelecendo paradigmas de comportamento que atestariam se a mulher seria digna ou 

não de receber como prêmio de vida um casamento com um homem, normalmente mais 

velho, que a manteria sob seu comando encarcerada dentro do espaço doméstico, 

cuidando da casa e dos desejados filhos. Às que não fossem brindadas com tamanha 

felicidade, restavam o cuidado com sobrinhos, sendo acolhidas em sua família como 

uma espécie de estorvo, já que seria um gasto a mais. 

Nesse sentido, vale considerar que, ao longo da história ocidental, houve a 

preocupação de dar contornos definidos ao conceito de mulher. Vários psicanalistas e 

estudiosos se debruçaram sobre essas questões: O que é ser mulher? No nosso caso, 

quais seriam as características que definiriam o “ser mulher” no período onde se passa a 

história da família Meneses – ou seja, no início do século XX? Existe uma forma 

específica de ser mulher? 
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Judith Butler, em seu livro Problemas de gênero: feminismo e subversão da 

identidade (2017), atesta que: “[...] o próprio sujeito das mulheres não é mais 

compreendido em termos estáveis ou permanentes [...]” (p.18); ou seja, não há como 

considerar que cabe ao gênero uma forma definitiva e invariável. É possível 

compreender, portanto, que existem muitas maneiras diferentes e legítimas manifestar a 

identidade de alguém que se reconheça como pertencente (ou que simplesmente tenha 

afinidades) a um determinado gênero. 

Vamos considerar que a construção desses modelos está atrelada a uma 

necessidade masculina e histórica de criar padrões aceitáveis de submissão feminina. A 

mulher aceita dentro deste paradigma, seria a mulher servil, silenciosa e invisível. Essa 

invisibilidade, longe de ser algo natural, veio sendo construída ao longo do tempo, 

separando os gêneros em atividades e espaços diferenciados, sendo o feminino 

subjugado pelo masculino. 

 

As divisões constitutivas da ordem social e, mais precisamente, 

as relações sociais de dominação e de exploração que estão 

instituídas entre os gêneros se inscrevem, assim, 

progressivamente, em duas classes de habitus diferentes, sob a 

forma de hexis corporais opostos e complementares e de 

princípios de visão e de divisão, que levam a classificar todas as 

coisas do mundo e todas as práticas segundo distinções 

redutíveis à oposição entre o masculino e o feminino. Cabe aos 

homens situados do lado do exterior, do oficial, do público, do 

direito, do seco, do alto, do descontínuo, realizarem todos os 

atos ao mesmo tempo breves, perigosos e espetaculares, como 

matar o boi, a lavoura ou a colheita, sem falar no homicídio e a 

guerra, que marcam rupturas no curso ordinário da vida. Às 

mulheres, pelo contrário, estando situadas ao lado do úmido, do 

baixo, do curvo e do contínuo, são atribuídos todos os trabalhos 

domésticos, ou seja, privados e escondidos, ou até mesmo 

invisíveis e vergonhosos, como o cuidado das crianças e dos 

animais [...] (BOURDIEU, 2017, p.49,50) 
 

Essa invisibilidade citada pelo estudioso é uma característica presente na 

personagem Ana. Não é à toa que ela se auto descreve como um ser “incolor” (2009, 

p.108), “pálido e artificial” (2009, p.108) e se angustia por considerar que poderia ter 

manifestado sua identidade em outras bases culturais. Em outras palavras, poderia ter 

sido outra mulher. 

Eu mesma (ah, Padre! hoje que sei disto, hoje que imagino como 

poderia ter sido outra pessoa – certos dias, certos momentos, as 
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clareiras, os mares em que poderia ter viajado! com que 

amargura o digo com que peso secreto sobre o coração). 

 

Como Ana é uma mulher vinculada ao patriarcado, está atrelada à casa, ao 

espaço interno, não pode “ganhar o mundo”. Semelhante a Timóteo, vive em uma semi 

clausura, já que tem a possibilidade de ir à cidade confessar-se ou assistir à missa. A 

permissão de Demétrio para que fosse ao Rio de Janeiro só foi possível graças ao 

pretexto de buscar o filho de Nina.  

Como já o dissemos em capítulos anteriores, a mulher do período colonial, cuja 

matriz cultural nos persegue até hoje, vivia atrelada ao espaço doméstico tendo 

“permissões” para algumas incursões fora de casa, normalmente direcionadas a um ideal 

religioso. Ir à missa, dentro deste padrão de pensamento, mais do que um ato de 

devoção, era a única possibilidade dada à mulher de sair de casa. 

Em sua primeira carta/confissão escrita ao Padre Justino, Ana refere-se à casa 

como uma “entidade viva” (CARDOSO, 2009, p.108) em cujas paredes corre seu 

próprio sangue, como se o vínculo criado entre a casa e a mulher construísse uma 

relação de parasitismo onde a casa, parasita, necessitasse de seu hospedeiro (mulher) 

para sobreviver. Nada mais simbólico do que isso para que o autor exponha sua crítica 

quanto à relação de dominação existente neste modelo de sociedade. A casa torna-se um 

símbolo de opressão que, imiscuindo-se à família, mantém submissas em suas paredes, 

sob intensa vigilância, o gênero feminino. 

 

[...] desde que entrei para esta casa, aprendi a referir-me a ela 

como uma entidade viva. Sempre ouvi meu marido dizer que o 

sangue dos Meneses criara uma alma para estas paredes – e 

sempre andei por estas paredes com certo receio, amedrontada e 

mesquinha, imaginando que desmesurados ouvidos escutassem e 

julgassem meus atos. Terei acertado, terei errado, não sei – a 

casa dos Meneses esvaiu-me como uma planta de pedra e cal 

que necessitasse do meu sangue para viver. (CARDOSO, 2009, 

p.108) 

 

Ana e Timóteo são participantes do mesmo jogo patriarcal e, na medida em que 

a primeira se dá conta de sua inoperância e falta de graça, tornam-se aliados mesmo que 

distantes um do outro, ainda que não se falem.  Sua parceria ocorre em outro patamar, 

ao se inscreverem na necessidade de buscar a verdade e libertar-se do jugo proposto 

pelo patriarcado. Em ambas as falas os personagens buscam descortinar fatos a fim de 
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encontrar o fundamento ou a origem de todas as coisas, como se algo estivesse 

escondido. 

Na verdade, a esposa de Demétrio dá-se conta de que se transformou em um ser 

sem importância e sem a valorização que julgava encontrar quando nova e em fase de 

preparação para tornar-se uma Meneses. De fato, para uma menina do interior, o 

casamento assomava-se como uma idealização romântica que nem sempre se 

concretizava, pois a realidade do matrimônio encontrava-se bem distante das ilusões 

românticas. Vê-se os dois lados da moeda: de um lado a felicidade com o fato de ter 

sido escolhida para ser uma Meneses, de outro a infelicidade com o que se torna um 

fardo. Essa constatação se dá com a chegada de Nina e com a observação da comoção 

que a presença da bárbara7 causa. 

[...] e 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. Não me senti 

propriamente humilhada, nem infeliz, pois era indiferente ao que 

ele pensasse a meu respeito. Mas 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. [...] 

 [...] Olhei-me depois ao espelho e assustou-me a minha palidez, 

meus vestidos escuros, minha falta de graça. Repito, repito 

indefinidamente, era a primeira vez que aquilo me acontecia e 

eu fitava minha própria imagem como se estivesse diante de 

uma estrangeira. Aquilo não durou mais de um minuto – era eu, 

eu mesma, aquele ser que se contemplava do fundo do espelho, 

meus olhos, minhas mãos, os lábios que se moviam em 

silêncio...- confesso, Senhor Padre que não foi nem o medo, nem 

a cólera, nem o ressentimento que me atirou bruscamente contra 

meu marido. Após aquele relancear que me acordara para o 

mundo, não se afastara do quarto, esperando sem dúvida o 

resultado do meu gesto. Ele se apoiara à janela e eu o segurei 

freneticamente: “Diga-me, você me despreza, não é? Você me 

despreza!” Ele se desprendeu com um gesto nervoso, 

impaciente, e como adivinhasse a tempestade que se 

aproximava, indagou com estranheza: “Que é que você tem 

hoje? Nunca a tinha visto assim...” Nunca. De pé, lamentável, 

eu era como uma criatura abandonada pelo seu criador.[...] 

 [...] Desde esse momento senti-me como se fosse uma outra 

mulher [...] (2009, p.111-112, grifos meus) 

 

                                                 
7 Falaremos mais a respeito em subcapítulo dedicado à personagem Nina. 
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A personagem desvincula-se do modelo imposto por seu esposo e alia-se a uma 

nova configuração feminina, imbuída de um ressentimento mesclado com admiração 

diante de Nina: a catalisadora de todas as situações na casa e da transformação sofrida 

pela própria Ana na busca por encontrar a si mesma no meio do caos interior que se 

instalou a partir de sua tomada de consciência.  

Em sua segunda carta/confissão ao padre, a personagem surge angustiada, sem 

saber como agir diante do caos interno que descobriu ao desnudar-se diante do olhar de 

Demétrio e observar que sua vida nunca havia lhe pertencido. 

 

Vivia bem até o momento em que compreendi que me achava 

sufocada, em trevas, e essas trevas, que não me pesavam antes, 

agora me causam uma insuportável sensação de envenenamento. 

Sem ar, é como se me debatesse dentro de um elemento viscoso 

e mole; no fundo do meu espírito, uma força tenta em vão 

romper a camada habitual, revelar-se impor sua potência que eu 

desconheço e não sei de onde vem. Repito, ignoro o que esteja 

se passando comigo – surda, causticada, vagueio entre as 

pessoas sem coragem para expor o que se passa no meu íntimo, 

mas suficientemente lúcida para ter a certeza de que um monstro 

existe dentro de mim, um ser fremente, apressado, que acabará 

por me engolir um dia. (CARDOSO, 2009, p.161) 

 

A personagem denomina seu estado anterior, quando ainda estava vinculada ao 

modelo patriarcal, submissa ao comando de seu marido, como uma atmosfera trevosa, 

que se não a incomodava antes de sua epifania, hoje a sufoca por não saber como lidar 

com uma nova perspectiva de vida. O monstro que a esposa de Demétrio pressente 

dentro dela é na verdade ela mesma, modificada e temerosa por não saber como lidar 

com sentimentos e desejos inteiramente novos que a movem no sentido de transgredir 

regras há muito conhecidas. 

Além disso, descobre em si um potencial erótico contra o qual procura debater-

se sem sucesso e que a leva a uma injunção carnal com o jardineiro Alberto, na ocasião 

amante de Nina e símbolo de uma liberdade almejada por Ana. Seu gesto transgressor a 

angustia e faz com que ela invista na cunhada toda sua repulsa, como se tratasse de um 

espelho ou ainda como se ela atribuísse à sua rival a sua própria mácula. 

Na verdade, a capacidade erótica da personagem, inédita até então, provoca  

 

O desequilíbrio em que o próprio ser se coloca em questão, 

conscientemente. Em certo sentido, o ser se perde 

objetivamente, mas então o sujeito se identifica com o objeto 
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que se perde. Se for preciso, posso dizer, no erotismo, EU me 

perco. (BATAILLE, 2013, p.55) 

 

Esse impulso erótico de perda de consciência está presente na narrativa de Padre 

Justino que, relembrando conversa com a esposa do patriarca em seu leito de morte, 

apresenta ao leitor o único momento de erotismo vivenciado pela angustiada 

personagem: 

 

[...] Ela se achava imóvel junto a um arbusto e, realmente, sua 

fisionomia devia expressar com eloquência o sofrimento que a 

consumia. E ele, Alberto, apesar de ser um rude, não pôde 

deixar de compreender o que se passava. “É inútil”, exclamou 

com expressão de visível repulsa. 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. Alberto 

tentou empurrá-la, imaginando sobretudo que, apesar de ser 

noite, alguém poderia vê-los. Mas Ana não se desprendia, olhos 

fechados, como se ali, naquela posição, houvesse se esvaído do 

seu ser qualquer manifestação de vida. Sim, 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 mais do que tudo isto 

reunido, atuou a presença ainda recente de Nina, e o calor que 

ela sempre lhe deixava no sangue. Ele correspondeu afinal ao 

abraço, beijou-a – e Ana entregou-se ali mesmo, sobre a relva, 

como se fosse a primeira vez que um homem a possuísse. 

(CARDOSO, 2009, p.528). 

 

Ao perder a referência que tinha de si, a personagem busca na cunhada um 

tônico que a faça reviver, ao mesmo tempo em que a inveja por sua liberdade e pelo 

desprendimento das tradições que ainda a mantêm encarcerada. 

A relação entre as duas personagens, antes de ser lida como uma “oposição 

simplista” (FORTES, 2010, p. 326), deve ser analisada como se as duas apresentassem 

faces da mesma moeda. Em ambas existe a relação de dependência do masculino. Se 

Nina mantém uma rebeldia diante do sistema impetrado por Demétrio, ela não prescinde 

do dinheiro do esposo ou do Coronel para sobreviver, já que também vive de acordo 

com os preceitos patriarcais onde a mulher não trabalha para seu sustento. As 
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personagens vivenciam situação financeira diferente de muitas mulheres que, embora 

suas contemporâneas, pertenciam à outra classe social. 

Os anos de dissimulação de sentimentos e desejos fazem de Ana uma 

personagem angustiada frente às suas transgressões ao mesmo tempo em que constrói 

intrigas e esconde-se por detrás de uma máscara de respeitabilidade imputando à rival 

todos erros, “[...] fazendo questão de contrapor-se à outra, enquanto modelo de virtude” 

(FORTES, 2010, p. 328), sendo que seus atos foram talvez mais transgressores que os 

da cunhada, já que também cometeu adultério e buscou, em um ato de desespero frente 

ao envolvimento de Nina e André, ter um encontro sexual com aquele que disse em 

confissão ao Padre Justino que era seu filho, cometendo, por sua vez, o incesto 

imputado à Nina.  

Padre Justino, um dos narradores do romance, relembrando um diálogo travado 

com Ana, assevera que sua fixação por Nina a fizera ancorar 

 

seu despeito como nos inabaláveis ferros de um porto. A outra 

não significava apenas uma rival, uma inimiga: era a própria 

imagem do mundo, desse mesmo mundo que ainda, um minuto 

antes eu lamentava, de suas pompas, de tudo enfim de que ela se 

julgava injustamente privada. (CARDOSO, 2009, p. 324) 

 

Exemplo disso foi a escolha de Nina de morar no pavilhão fora da casa grande, 

distante do centro nervoso da família e longe dos olhares e julgamentos de Demétrio. O 

local passa a ser habitado pelo casal e almejado por Ana que o faz de seu santuário 

quando da morte da cunhada e da dissolução da família. É em um dos quartos do 

pavilhão que Ana tem sua última conversa com o padre na ocasião de sua própria morte. 

Interessante que, apesar de ainda vinculada à casa que foi sua clausura em vida, ela 

tivesse escolhido para morrer, dentro da própria chácara, o único local possível de 

encontrar um pouco de liberdade. 

A esposa do patriarca, em dado momento, se considera uma “criatura 

abandonada por seu criador” (CARDOSO, 2009, p.112) o que me remete à constante 

formação cultural por que passam os seres humanos. A célebre frase de Simone de 

Beauvoir afirma esta construção, pois, ao declarar que “Ninguém nasce mulher: torna-se 

mulher”, (BEAUVOIR, 2016, p.11) a estudiosa atesta a composição cultural que educa 

as meninas para um determinado lugar e papeis a seres desempenhados. Essa construção 
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alia-se ao pensamento do patriarcado que especificou ao longo do tempo, 

comportamentos e lugares adequados ao gênero feminino. 

Neste sentido, a estudiosa vai além ao declarar que: 

 

antes da puberdade e, às vezes, mesmo desde a primeira 

infância, ela já se apresenta como sexualmente especificada, à 

passividade, ao coquetismo, à maternidade: é porque a 

intervenção de outrem na vida da criança é quase original e 

desde seus primeiros anos sua vocação lhe é imperiosamente 

insuflada. (BEAUVOIR, 2016, p.12) 

 

O corpo torna-se o reduto do patriarcado, que molda a personalidade, incutindo 

em cada gênero as características consideradas adequadas a cada um. Não só a mulher 

vivencia assa construção, também ao menino são insufladas diversas ordens com o 

intuito de torná-lo apto a desempenhar suas tarefas de provedor e mantenedor do lar. 

Esse é o embate de Timóteo com seu irmão mais velho, Demétrio. Como o 

caçula recusa-se a viver o papel destinado ao gênero masculino, o patriarca da família 

enclausura-o no quarto proibindo-o de receber quaisquer visitas. Apenas Betty e Nina 

mantêm visitas regulares ao prisioneiro. 

Em ambos os momentos, a ação de Demétrio buscava saciar a necessidade de 

manter a tradição, a honra do nome da família tão caros às famílias mineiras de meados 

do século XX. É sabido que, principalmente no interior do Brasil, em função do 

prestígio dado a algumas famílias devido a suas posses materiais, algumas tradições 

deveriam ser respeitadas para que esse prestígio se mantivesse. 

Por isso a busca do patriarca por “construir” uma mulher digna de se tornar parte 

deste micromundo e sua reprovação quanto às atitudes e ao desejo de seu irmão mais 

novo, homossexual. 

O comportamento de Timóteo apresenta a fragilidade da separação binária dos 

gêneros, marcados pela relação construída cultural e historicamente entre sexo, gênero e 

desejo, tendo como base um desejo heterossexual. De acordo com esta linha de 

pensamento, os seres humanos são divididos em duas categorias opostas entre si, com 

características marcadamente diferentes. Ao homem são atribuídas a força, a coragem e 

a praticidade; enquanto que à mulher historicamente vem sendo atribuída a fragilidade, 

a sensibilidade e passividade.  

No entanto, essas peculiaridades outorgadas às pessoas dos gêneros masculino e 

feminino são construídas culturalmente, visando atender às necessidades culturais e 
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religiosas de uma sociedade fundada sobre as bases do patriarcado, onde o sexo, desde a 

Idade Média, vem sendo tratado como algo a ser fiscalizado em suas minúcias, 

restringindo o ato sexual ao quarto dos casais, respeitosamente casados, que tinham na 

prática  a obrigação da perpetuação da espécie. Houve uma clara tentativa fomentada 

pela igreja católica de banir o prazer do sexo, relegando a um segundo plano os seres 

que buscavam na cópula carnal o gozo de seus desejos. 

 

Pois o essencial é que, a partir do cristianismo, o Ocidente não 

parou de dizer “para saber quem és, conheça teu sexo”. O sexo 

sempre foi o núcleo onde se aloja, juntamente com o devir de 

nossa espécie, nossa verdade de sujeito humano. A confissão, o 

exame de consciência, toda uma insistência sobre os segredos e 

a importância da carne não foram somente um meio de proibir o 

sexo ou de afastá-lo o máximo possível da consciência; foi uma 

forma de colocar a sexualidade no centro da existência e de ligar 

a salvação ao domínio dos seus movimentos obscuros. O sexo 

foi aquilo, que nas sociedades cristãs, era preciso examinar, 

vigiar, confessar, transformar em discurso. (FOUCAULT, 1998, 

p.229,230) 

 

Dentro desse ponto de vista, os seres que não se encaixam dentro das regras e 

convenções definidas, extrapolam os limites e transgridem os interditos criados com o 

objetivo de regular as relações (BATAILLE, 2013). Dessa forma, seres como o 

Timóteo, que possuem a composição física com órgãos masculinos, mas que possuem 

“atributos femininos” (BUTLER, 2017, p. 55) quebram a ordem construída em relação à 

tríade sexo/gênero/desejo. 

 

A matriz cultural por meio da qual a identidade de gênero se 

torna inteligível exige que certos tipos de “identidade” (grifo da 

autora) não possam “existir” (idem) – Isto é, aqueles em que o 

gênero não decorre do sexo e aquele em que as práticas do 

desejo não “decorrem” nem do “sexo” nem do “gênero”. Nesse 

contexto, “decorrer” seria uma relação política de direito 

instituído pelas leis culturais que estabelecem e regulam a forma 

e o significado da sexualidade. Ora, do ponto de vista desse 

campo, certos tipos de “identidade de gênero” parecem ser 

meras falhas do desenvolvimento ou impossibilidades lógicas, 

precisamente por não se conformarem às normas da 

inteligibilidade cultural. (BUTLER, 2017, p.44) 

 

As configurações femininas presentes na obra cardosiana transgridem a ordem 

estabelecida pelo patriarcado. No caso de Ana e Timóteo, apesar de as transgressões 
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terem formas muito diferentes entre si - o caçula utiliza as roupas de sua mãe como uma 

“alegoria” (CARDOSO, 2009, p.59), uma marca de força e afronta, enquanto Ana 

simula suas atitudes para que todos acreditem que ela se mantém imune às mudanças – 

ambos permanecem vinculados aos dogmas patriarcais e se angustiam frente às 

transgressões que vivenciam.  

O caçula da família mantém-se preso à casa, à família por temer a vida fora 

daquelas paredes que tudo observam e que, na opinião de Ana, possuem “pedras” que 

“argamassam toda a estrutura interior da família, são eles Meneses de cimento e cal, 

como outros se vangloriam da nobreza que lhe corre nas veias” (CARDOSO, 2009, 

p.110).  

De certa forma, as paredes da casa, que estruturam a família e enclausuram o 

travesti, constroem também suas personalidades. Timóteo vive uma situação de 

marginalidade, um entre-lugar, na medida em que não se considera confortável em 

nenhum dos papeis desempenhados. Não consegue vivenciar a heterossexualidade 

desejada por seus pares e tampouco tem de si uma imagem favorável travestido com as 

roupas de sua mãe. Sente-se como um inadaptado. 

Ao mesmo tempo em que tem consciência de que vive em meio a “melancólicos 

guardiões de uma virtude sem frutos” (CARDOSO, 2009, p.526), não consegue 

observar em seus atos uma nesga de dignidade e verdade. Em ocasião da morte de seu 

anjo exterminador, reflete, como se conversasse postumamente com a morta. 

 

[...] Jamais o diria, Nina, porque meu primeiro movimento 

diante do amor foi ultrajar-me. Antes, muito antes que a música 

da paixão soprasse em mim seus loucos foles de ouro, já eu 

renunciara à minha figuração decente, e desafiara os 

homens com a imagem daquilo que, ai de mim, não podia 

aceitar sem desprezar-me. E eu sou desses que não sabem 

viver sem exaltação: foi consciente que eu me degradei, porque, 

sentindo-me menor do que os outros, era pelo caminho do 

martírio que eu conseguiria elevar-me acima deles, e tornar-me 

maior do que todos. Nina, dia houve em que o martírio de nada 

adiantou, e as roupas grotescas com as quais me cingi, menos do 

que um acinte aos outros, pareceram-me armaduras de chumbo e 

de morte. (CARDOSO, 2009, p.509,510 – grifos meus) 

  

Saliento essas duas frases grifadas, onde o personagem ressalta sua opinião 

quanto à decência das roupas que manteriam sua identidade atrelada ao gênero 

masculino e que fariam com que fosse aceito em sociedade. Ao renegar essa 

configuração, assumindo sua homossexualidade, o caçula ressente-se da escolha, 
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despreza a si mesmo e passa uma situação onde o homoerotismo é vivenciado de forma 

velada, já que não há na narrativa situações onde aconteça o ato sexual.   

O máximo que se aproxima de um possível desejo carnal é a relação através da 

vidraça que o caçula constrói com o jardineiro da família que, apaixonado por Nina, 

passa a depositar diariamente em sua janela ramos de violeta que são devidamente 

furtados por Timóteo vizinho do quarto de Valdo e sua esposa. 

A situação de claustro em que vive o travesti assemelha-se por um lado, à das 

mulheres gregas, que ficavam confinadas no gineceu, dentro de Oikos sem contato com 

o mundo externo. O personagem é fechado em seu quarto por seu irmão, para que 

abandone seu comportamento considerado pela família como perverso (CARDOSO, 

2009, p.56). No entanto, por fazer parte do gênero masculino, Timóteo teriam 

garantidos todos os seus direitos, inclusive o de transitar em locais públicos, desde que 

se recusasse à configuração feminina que adotou, travestindo-se com as roupas de sua 

mãe. A partir daí uma situação de afronta se instaura e na mesma medida em que 

vivencia o interdito pela recusa de uma heterossexualidade, experimenta a angústia que 

acompanha a transgressão. 

Apesar de romper com alguns laços, Timóteo era ciente da necessidade que tinha 

da força de Nina. Este é mais um ponto de convergência com Ana. Ambos necessitam 

da força emanada por Nina para sentirem-se fortes o suficiente para modificarem suas 

vidas. No entanto, essa força é limitada, na medida em que permanecem atrelados à casa 

mesmo depois da morte desta e da dissolução da família. 

A relação com a esposa de Valdo é um ponto nevrálgico para os cunhados. Se 

Timóteo viu em Nina um anjo exterminador, capaz de junto a ele ferir de morte os 

alicerces patriarcais dos Meneses, Ana viu na carioca uma adversária, na medida em 

que não encontrava em si, o mesmo brilho e magnetismo presentes na amante de 

Alberto. Estar com Nina era como estar com um espelho diante de si, que lhe 

apresentava cruamente suas querelas e dificuldades, a mesmice de sua vida e o tempo 

perdido. Se o travesti faz do encontro com o brilho, um motivo de festa e de encontro, a 

amarga esposa de Demétrio a observa como um furto do próprio ar, ao mesmo tempo 

em que respira a força que provém daquela transgressora nata. “Ana só pode viver 

através da outra” (CARELLI, 1988, p.216). 

A rebeldia da bárbara diante dos valores patriarcais influencia os personagens 

que passam sentir necessidade de partilhar do que acreditam que seja a verdade do 

mundo – de certa forma, o que eles denominam como a “verdade”, seria uma liberdade 
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impossível de vivenciar dentro da tradição patriarcal repleta de modelos a serem 

seguidos. 

 

Pode-se dizer que [...] a reivindicação da verdade pelos sujeitos 

e um suposto assassinato – se superpõem. Em outras palavras, a 

verdade disputada nas páginas da Crônica tangencia, mas não se 

limita ao problema do crime tantas vezes anunciado. Crime e 

verdade são os dois termos do mesmo enigma levantado das 

mais variadas formas pelos personagens e narradores. 

(NASCIMENTO, 2001, p. 52) 

 

O assassinato da casa, previsto pelo autor e analisado pelo estudioso, refere-se 

aos valores morais onde se estrutura toda a tradição do patriarcado. Ao assassinar a 

casa, assassina-se a família e o claustro onde vivem as configurações femininas. 

Apesar do crime e da força que provém da rebeldia de Nina, os cunhados 

sentem-se incapazes de romper com a tradição definitivamente assumindo um novo 

padrão para si, ao mesmo tempo em que não conseguem vivenciar os modelos impostos. 

Vivem em um entre lugar considerando-se fora de quaisquer padrões. Ana assevera que 

a monstruosidade existe dentro dela enquanto Timóteo considera, em diálogo com a 

governanta, que a única permissão dada a pessoas como ele é a de serem monstros para 

si mesmos. (CARDOSO, 2009, p.59). 

Essa monstruosidade fala muito das classificações impostas aos gêneros 

historicamente, onde se determinam padrões de comportamento aceitos. Para aqueles 

que não se encaixam nestes padrões, resta a periferia de relações, uma espécie de 

submundo, já que atitudes contrárias não seriam aceitas. 

Tendo apenas uma existência relacional, cada um dos dois 

gêneros é produto do trabalho de construção diacrítica, ao 

mesmo tempo teórica e prática, que é necessário à sua produção 

como corpo socialmente diferenciado do gênero oposto (sob 

todos os pontos de vista culturalmente pertinentes), isto é, como 

habitus viril, e portanto não feminino, ou feminino, e portanto 

não masculino [...] Ela é, em sua maior parte, o efeito 

automático, e sem agente, de uma ordem física e social 

inteiramente organizada segundo o princípio de divisão 

androcêntrico [...] Inscrita nas coisas, a ordem masculina se 

inscreve também nos corpos através de injunções tácitas, 

implícitas  nas rotinas da divisão do trabalho ou dos rituais 

coletivos ou privados [...] As regularidades da ordem física e da 

ordem social impõem e inculcam as medidas que excluem as 

mulheres das tarefas mais nobres [...] assinalando-lhe lugares 

inferiores (a parte baixa), ensinando-lhe a postura correta do 
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corpo [...] atribuindo-lhes tarefas penosas.[...] 

(BOURDIEU,2017, p. 41,42) 

 

Como foi dito, nem mesmo com a morte de Nina os personagens abandonam a 

casa que os aprisiona. Ambos permanecem naquele espaço até o fim de suas vidas, 

apesar do sentido libertador que teria o desmantelamento da família culminado com o 

óbito da violadora. No velório da carioca, Timóteo promove o que considera a 

consumação da destruição. Faz uma entrada apoteótica diante do Barão, figura 

destacada na narrativa, como o símbolo de prestígio ainda existente em Vila Velha e 

objeto de desejo de Demétrio. O travesti considera sua entrada uma homenagem a um 

soldado morto em combate.  

 

Finalmente eu ia começar minha marcha, e fora o cadáver de 

Nina que descerrara as portas da minha prisão. Levantei-me de 

novo, inquieto, caminhei pelo quarto – ah, nunca me parecera 

tão pequeno, tão irrespirável, de paredes tão estreitas. Conhecia 

cada um dos seus cantos como pedaços de um território amigo – 

e eis que de repente, a um simples sinal do destino, tornavam-se 

estrangeiros para mim. Surdo, como quem evoca o nome 

daquele que acompanha sempre as intenções secretas de 

vingança e de extermínio, eu repetia – “Meneses, ó Meneses” e 

tardava em abrir a porta, mostrar-me, desferir o golpe final que 

prostraria para sempre o inimigo aos meus pés. Enquanto assim 

pensava, sangue começava a circular mais forte em minhas veias 

– e todo eu, como um dínamo obscuro, trabalhava na 

composição daquele gesto elaborado através de dias e dias de 

morna desistência. (CARDOSO, 2009, p.495) 

 

A emoção diante de sua aparição diante da casa perplexa é tão grande que 

Timóteo cai desmaiado ao final de sua homenagem e ressurreição. Demétrio também se 

prostra diante da cena dantesca e temida: seu irmão, homossexual, ricamente vestido, 

repleto de joias e pedrarias, carregado em uma rede por dois dos empregados da casa. 

O que poderia ser considerada uma vitória do patriarcado ou a certeza da 

existência de Deus (CARDOSO, 2009, p,441) que, no desejo de Ana, castigaria a vida 

da rebelde, acaba por ser a vitória da transgressão diante das opressões vivenciadas 

pelas mulheres daquele grupo familiar. A entrada do homossexual, declaradamente afim 

ao gênero feminino, travestido com as roupas de sua mãe, constituíram-se como o tiro 

de misericórdia dado em Demétrio e na casa, símbolo dos valores tradicionais. 
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A Casa é esse “corpo vivo” irrigado pelo sangue dos últimos 

Meneses. [...]Assim é que o grito de seu mais ilustre morador 

ecoa nas paredes da longeva Mansão.[...] Cada linha do texto 

veio escrevendo a crônica de um assassinato – inscrito no título 

como metáfora –, consumado finalmente pela queda de 

Timóteo. Finda a cruel cerimônia do adeus, só restaram ruínas 

de uma casa assassinada. (NASCIMENTO, 2001, p.56, 57) 

 

É no leito de morte de Nina que Timóteo e Ana têm a oportunidade de observar 

o real desmantelamento da família e do poder fugaz de Demétrio, até então, pater 

familiae que tem, na humilhação sofrida diante do que seria a sua vitória, a derrocada 

definitiva. Embora os cunhados permaneçam na casa até o fim de suas vidas, não se fala 

mais na figura do patriarca. Ambos sobrevivem à desestrutura familiar, mas com 

intensas sequelas, já que o travesti é vítima de um AVC que o imobiliza ainda mais e 

Ana, amarga toda a juventude e vida perdidos. Em seu leito de morte, padre Justino 

assusta-se com sua expressão observa que sua amargura em vida era tão grande que a 

mulher sequer conseguiu ter o semblante de paz comum aos mortos. 

Voltei-me para ela, disposto enfim a perdoá-la, mas 

precisamente em nome desse mal que era oposição às suas 

noções morais, desse mal que eu lhe concedia como a suprema 

indulgência que se concede a um moribundo. Que ele, em última 

instância, revestido afinal das formas dessa Graça que ela tanto 

renegara, apaziguasse suas penas e lhe desse certeza de que 

vivera, padecera e usara sua essência mortal até o último clarão. 

Mas, de pé no quarto já quase totalmente escuro, verifiquei que 

Ana Meneses não existia mais. Inclinei-me mais 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, 2009, p.536) 
 

Nos livros de memória escritos por Timóteo, o leitor tem conhecimento que seu 

desmaio foi provocado por um derrame cerebral, mas não se faz menção à figura do 

chefe da família. O que é notório na narrativa é o fim do poder e do ostracismo da figura 

dissimulada e gélida que buscava comandar a vida de todos da casa.  

 

Uma figura como a de Demétrio reúne em si uma série de 

interditos mantenedores da Ordem, em seu aspecto mais 

degradado, isto é, conservador. Uma doença foi inoculada nos 

limites da Casa, visando a alterar o espaço do mesmo. Uma 

doença como metáfora. O câncer é o catalisador de um processo 

de decomposição que poderia ainda durar longo tempo. 

(NASCIMENTO, 2001, p.61) 
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A casa, repleta de pessoas da cidade e da família do Barão, ressente-se do 

desmoronamento da família e desmantela-se como se ela mesma estivesse atormentada 

por um câncer. O corpo da casa e o corpo da família. 

Ana tem sua morte relatada em carta póstuma de Padre Justino e, apesar de 

escolher morrer na Chácara, o faz no pavilhão, local considerado por ela e por Nina 

como sendo o de uma liberdade consentida dentro do espaço opressor. É a última das 

personagens femininas a deixar o corpo físico e o faz como fez com o que restou de sua 

vida, de forma atormentada e repleta de angústia. 

Nos estertores de sua morte ela decide contar para o padre toda a sua trajetória e 

todo o enredo que fez com que gerasse em sua carne o filho do jardineiro e sua vinda 

para a família como a principal prova de seu adultério. A esposa de Demétrio transgride 

dois pilares constitutivos da família tradicional mineira: a fidelidade conjugal e o amor 

filial. Não consegue amar André como seu filho, já que vê no rapaz a prova de sua 

infidelidade e teme a possibilidade de um castigo. Sem filhos, Demétrio não consegue 

perpetuar a dinastia familiar que perece definitivamente. 

 

__ Meu filho! – e a voz dela vibrou quase irritada. – Que me 

importava que fosse meu filho? Não existia, não tinha tudo o 

que desejava? Como podia aceitá-lo, ou encará-lo como um 

filho meu, se a esta simples ideia meu ser paralisava, 

imaginando o olhar de meu marido, sua reprovação, meu 

castigo? Ah, padre, não é impunemente que se entra para a 

família dos Meneses. (CARDOSO, 2009, p.533). 

 

Apesar de decrépito e sem prestígio, o olhar de Demétrio ainda atua como um 

censor do que é permitido e proibido dentro da vida de Ana. Sua transgressão, apesar de 

atingir de forma contundente a família, é dissimulada, escamoteada para que sua 

reputação se mantenha intacta. As transformações morais por que passa a esposa de 

Demétrio não a separam definitivamente dos moldes impostos pelo patriarcado, fazendo 

com que permaneça em um entre lugar, sem descanso, até na sua morte. 

 

3.2 NINA – A NÊMESIS CARDOSIANA 

 

A literatura grega está repleta de exemplos que retratam a mulher como uma 

criatura inferior, semelhante aos animais e aos escravos, isenta de quaisquer direitos 

civis e sociais, forjada em uma perversidade que atestaria a necessidade constante de 

vigilância e cuidado. Seria um “mal” necessário, já que apenas seres do sexo feminino 
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podem gerar filhos – ou carregá-los em seu ventre, já que em alguns casos, considerava-

se a fêmea apenas como a guardadora da criança sem que esta tivesse qualquer 

influência na gestação. 

Este discurso falocrático impregnou as sociedades de tal forma que a mulher, ao 

longo do tempo, teve seu corpo e personalidade moldados para a subserviência, o recato 

e a fragilidade. É comum, dentro de sociedades como a brasileira, uma mulher ser 

valorizada por acatar e representar a classificação que a definem como “bela, recatada 

e do lar”, onde por bela subentende-se fútil, recatada por silenciosa, comportada de 

acordo com os padrões estabelecidos pela sociedade e do lar –  como o local por 

excelência da mulher. O que remete à condição da mulher como “objeto” construído 

para dar prazer ao homem. 

Interessante, porém, notar que a beleza desde os tempos remotos é vista com 

precaução pelos homens. Junito de Souza Brandão (1986), ao descrever a criação de 

Pandora, salienta que seus traços belos foram criados como uma manobra de Zeus para 

atormentar e ludibriar os homens. Pandora seria uma Nêmesis, um instrumento de 

punição divina. 

Para perder o homem, Zeus ordenou a seu filho Hefesto que 

modelasse uma mulher ideal, fascinante, semelhante às deusas 

imortais. Pandora é, no mito hesiódico, a primeira mulher 

modelada em argila e animada por Hefesto, que, para torná-la 

irresistível, teve a cooperação preciosa de todos os imortais. 

Atená ensinou-lhe a arte da tecelagem, adornou-a com a mais 

bela indumentária e ofereceu-lhe seu próprio cinto; Afrodite 

deu-lhe a beleza e insuflou-lhe o desejo indomável que 

atormenta os membros e os sentidos; Hermes, o Mensageiro, 

encheu-lhe o coração de artimanhas, imprudência, astúcia, ardis, 

fingimento e cinismo; as Graças divinas e a augusta Persuasão 

embelezaram-na com lindíssimos colares de ouro e as Horas 

coroaram-na de flores primaveris. . . Por fim, o Mensageiro dos 

deuses concedeu-lhe o dom da palavra e chamou-a Pandora, 

porque são todos os habitantes do Olimpo que, com este 

presente, "presenteiam" os homens com a desgraça! 

(BRANDÃO, 1986, p.167) 

 

Beleza e desejo como caminhos para o tormento e a dor dos homens. Neste 

cenário se inscreve a criação das Nêmesis. Criaturas forjadas por Zeus com vista à 

destruição e fomentação de guerras que aliviariam o peso da Terra, carregada de um 

excesso demográfico prejudicial. Seria a bela Nêmesis um ardil, uma armadilha que, 

vinculada ao mal, traria dor e desespero. 
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Nêmesis, Leda, Pandora, Helena, Clitemnestra, ou que nome 

tenha, o que importa [...] é que existe um nexo entre mulher e 

punição, e [...] a feminilidade, quando concebida em seu aspecto 

biológico e numa só unidade com o mundo dos animais, parece 

traduzir uma experiência primordial, onde sempre fermenta algo 

de ameaçador e inexorável. (BRANDÃO, 1989, 72) 

 

É dessa forma que se propõe estudar Nina, a personagem emblemática de Lúcio 

Cardoso. Como uma Nêmesis, um instrumento criado por seu autor com o intuito de 

destruir o estado de coisas, recolocando os homens em seus devidos lugares. Como 

Pandora e Helena, o “anjo exterminador” (CARDOSO, 2009) era uma mulher de rara 

beleza, capaz de atrair todos os olhares para si. 

Conhecemos a personagem através dos olhares dos narradores que buscam, sem 

sucesso, compreender aquela que, na visão de Timóteo, era um ser “[...] infenso às 

classificações, às dosagens da verdade humana.” (CARDOSO, 2009, p.511). Esse 

caráter não-humano, ao mesmo tempo em que a aproxima dos deuses, também o faz dos 

seres bestiais, provocando uma desconfiança constante por parte dos moradores de Vila 

Velha e dos Meneses. 

A esposa de Valdo diferia em tudo o que diz respeito aos costumes e à cultura 

das famílias do interior de Minas Gerais. Na ocasião de seu primeiro encontro com 

Valdo, travou uma discussão com seu pai, que insistia que ela se casasse com o Coronel 

Amadeu, já que a havia perdido em uma aposta com o militar. O amigo de seu pai 

permanece atrelado a ela ao longo de sua vida, ajudando-a financeiramente, já que Nina, 

apesar de suas transgressões, vive como uma mulher de seu tempo, dependente 

financeiramente do homem. 

A chegada da Nêmesis à Chácara promove uma dilaceração da família. 

Demétrio assusta-se diante de tanta beleza e mal disfarça seu encantamento, Ana pela 

primeira vez observa-se e descobre seu apagamento e Beth tem a certeza de estar diante 

de um ser de profunda violência. Alguém capaz de modificar toda a atmosfera e de 

atrair toda a energia para si mesma. 

 

[...] não havia apenas graça, sutileza, generosidade em sua 

aparição: havia majestade. Não havia apenas beleza, mas toda 

uma atmosfera concentrada e violenta de sedução. Ela surgia 

como se não permitisse a existência do mundo senão sob a aura 

de seu fascínio – não era uma força de encanto, mas de magia 

[...] (CARDOSO, 2009, p.63) 
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A governanta pressente que está diante de um ser fadado a transformar o 

ambiente à sua volta, desfazendo arbitrariedades e desmascarando hipocrisias arraigadas 

em velhas tradições. A presença da carioca impõe-se como “[...] a justiça distributiva e, 

por isso mesmo, a vingadora da injustiça praticada [...] sempre atenta e pronta para 

punir os culpados. [...]” (BRANDÃO, 1989, p.174) 

À vista de todos, Nina seria uma bárbara egoísta e perversa, pronta para arrastar 

diante de si, todos os dogmas e pessoas daquela família. Ela mesma, em conversa com 

Betty, assevera que os Meneses lhe têm medo porque não conseguem lidar com o que 

ela representa: “uma vida nova, uma paisagem diferente” (CARDOSO, 2009, p.69) 

Assim como na realidade grega, onde eram considerados bárbaros todos aqueles 

que, nascidos em outra localização, possuíam costumes e idiomas diferentes, a 

personagem difere em costumes em relação às mulheres da cidade de Vila Velha, em 

especial de Ana, esposa do patriarca. 

A transgressora possuía um rol de princípios bem diferentes daqueles defendidos 

pelos Meneses e talvez por isso tenha se aliado a Timóteo, irmão caçula preso em seu 

quarto por não se adequar ao papel de homem. Ambos não se adequam às regras criadas 

naquele micromundo e não dão conta de dissimular seus desejos, como o restante do 

grupo o faz. 

Como mulher e, portanto, herdeira de Pandora, a sua simples presença enquanto 

Nina-Nêmesis detona uma canastra imaginária de onde emergem toda a sombra 

duramente ocultada pela família. A chave para o artefato é a beleza deslumbrante e o 

comportamento estrangeiro da mulher de Valdo, que aturde os familiares e funcionários 

da chácara que imediatamente pressentem um ar de malignidade e destruição nascente 

neste choque de culturas. Na verdade, a perversidade é automaticamente atribuída à 

personagem feminina seguindo os padrões de pensamento da época, onde a mulher bela 

era vista como algo perturbador e preocupante. 

O médico da cidade deslumbra-se frente à imponência de Nina ao mesmo tempo 

em que supõe ter diante de si, um ser propenso à maldade: 

 

 [...] Sua beleza, já lendária no povoado, não poderia me enganar 

e, mesmo prejudicada pela escuridão, era fácil constatar de que 

me achava simplesmente diante da mais bela mulher que já vira 

em minha vida [...] Mas levantando o olhar, deixou de repente 

escapar uma risada que repercutiu longamente na sombra. Não 

pude deixar de estremecer, pressentindo que maldade contida 
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minhas palavras haviam desencadeado. (CARDOSO, 2009, 

p.76, 77) 

 

 A beleza no texto cardosiano possui uma ambiguidade já prevista em Bataille 

como sendo o divisor entre a animalidade e a “humanidade mais pura” (BATAILLE, 

2013, p.168). A beldade seria algo que excitaria o ser humano em sua necessidade de 

romper os limites acordados em sociedade. Seria como transgredir um solo sagrado e 

pronto a ser conspurcado. De acordo com Bataille (2013), seria a beleza o contraponto à 

feiura do ato sexual, o que faria da mulher bela, alguém capaz de despertar os mais 

recônditos desejos do homem. 

 

Se a beleza, cujo acabamento rejeita a animalidade, é 

apaixonadamente desejada, é que nela a posse introduz a mácula 

animal. Ela é desejada para que seja conspurcada. Não por si 

mesma, mas pela alegria sentida na certeza de profanar [...] 

Nada mais deprimente, para um homem, do que a feiura de uma 

mulher, que impossibilita o contraste com a feiura dos órgãos ou 

do ato. A beleza é de primeira importância porque a feiura não 

pode ser conspurcada, e a essência do erotismo é conspurcação. 

A humanidade, significativa do interdito, é transgredida no 

erotismo. É transgredida, profanada, conspurcada. Quanto maior 

a beleza, maior a conspurcação. (BATAILLE, 2013, p.168,169). 

 

Apesar de discordar de uma espécie de preconceito presente na fala do 

estudioso, como o ponto de discussão propõe o debate sobre a característica mais 

marcante da heroína cardosiana, me interessa a discussão proposta por considerar que é 

o fator determinante que desencadeia todas as transformações que acabam por destruir a 

casa. 

Ainda no passo de Bataille, Cardoso considera a intranquilidade presente na 

beleza. Talvez por isso sua heroína seja uma mulher atormentada e angustiada. Na visão 

do autor,  

 

Tudo o que é belo, só é útil para fazer crescer nossa impressão 

de intranquilidade. A beleza é o supremo espasmo, a angústia 

máxima, o sentimento maior de furor ante a fragilidade e a 

possibilidade de destruição de tudo. E é assim, sob o terror, que 

o homem se realiza integralmente. Estamos nus, integrais em 

toda a estranheza de nosso trágico destino, quando sentimos o 

chão faltar sob nossos pés. (CARDOSO, 1970, p.27) 

 

O mais atingido de todos por esse furor é o pater familiae que, desde o primeiro 

momento, percebe-se deslumbrado pela beleza da cunhada. A paixão desencadeada é 
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tão fulminante que destrói lentamente o patriarca, que luta desesperadamente para 

expulsar da casa aquela que considera uma péssima influência para todos. Apesar de 

acreditar que cabe às mulheres a clausura, ao deparar-se com a força devastadora da 

cunhada, ele opta por retirá-la da Chácara. Sua primeira tentativa resulta em 

afastamento de 15 anos, o que não é suficiente para amenizar os estragos despertados 

por essa presença. 

Em carta endereçada a Valdo em seu período de afastamento, Nina expõe toda 

sua ojeriza diante da paixão mal dissimulada de Demétrio: 

 

[...] E apesar de tudo, digo: era preciso ter visto aquele olhar 

dissimulado me acompanhando ao longo do corredor, e 

devorando-me os gestos e descerrando as portas por trás das 

quais me abrigava – era preciso ter sentido o contato esfomeado 

de suas mãos, nas poucas vezes em que me ousou tocar, 

revelando o que de mórbido havia por trás de sua máscara de 

Meneses – era preciso ter escutado o grito que lhe descerrou os 

lábios – o único – certa tarde quando eu atravessava a varanda 

vermelha de sol. Já tocava o trinco da porta, quando ouvi aquele 

brado estranho – Nina! – e era como se do fundo dele subisse de 

um jato a água estagnada e preta de sua paixão... Sem tê-lo 

visto, adivinhava sua presença por trás de mim, e o galope de 

seu coração. Nem sequer me voltei, juro, mas no decorrer da 

noite, como se tivessem poder para varar as paredes, senti 

durante todo o tempo suas pupilas que me acompanhavam – e 

eram as pupilas de um louco, de um homem com sede e com 

fome, sem coragem para tocar no alimento que se achava diante 

dele. [...] é inútil descrever-lhe que espécie de demônio você 

tem em casa. [...] Morremos quase sempre da crueldade 

ignorada dos seres que nos cercam. (CARDOSO, 2009, p.42) 

 

Uma oposição surda nasce entre os cunhados – ele, louco de desejo, amando e 

odiando (CARDOSO, 2009) aquela mulher tão alheia às suas ordens e tão distante dos 

seus ideais e ela, impenetrável, já que o patriarca não lhe despertara senão desprezo. 

Demétrio simbolizava para Nina todas as regras e opressões que ela detestava. Com a 

crescente discórdia, nasce o desejo da bárbara de deixar a Chácara já que esta se impõe 

como o símbolo do silenciamento e da opressão ao feminino. 

No entanto, a influência da filha de Pandora vai além dos familiares conturbados 

de Valdo. A própria estrutura física do espaço familiar cria com a insurgente uma 

simbiose, fazendo com que sua saída acelere o processo de envelhecimento do 

ambiente. A este respeito assevera Valdo em carta à mulher: 
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A casa é a mesma, mas a ação do tempo é bem mais visível: há 

outras janelas que não se abrem, 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 – como 

que um motor artificial, movido unicamente pelo seu ímpeto, 

cessou de bater – e a calma que se apossou da casa trouxe esse 

primeiro assomo da morte que tantas vezes reponta no âmago do 

próprio repouso. (CARDOSO, 2009, p.127). 

 

Beth em uma das páginas de seu diário chega a dizer que a presença de Nina 

atuava como um “fermento atuando e decompondo” (CARDOSO, 2009, p. 253) e, de 

fato, tanto a saída quanto o retorno da insurgente impunham à casa e à família a 

decomposição de suas verdades tão bem arquitetadas. 

Com seu regresso e com o possível incesto cometido com aquele que 

consideram seu filho, André, a insurgente joga a pá de cal que faltava para a destruição 

da família. Demétrio a encara como uma ameaça crescente ao que considera como sua 

paz interior, Ana vê crescer em si a inveja contra a rival que, apesar de envelhecida, 

ainda mantém o mesmo magnetismo, atraindo todos os olhares e atenções para si e 

Valdo ressente-se da influência que considera perniciosa a seu filho. 

No entanto, a destruição iniciada quinze anos antes, culmina com a morte da 

protagonista e com o desmantelamento da família e espaço familiar. Em seu velório 

verdades são ditas e, em briga homérica, os dois irmãos debatem-se desferindo mágoas 

mútuas. Valdo finalmente rompe a cortina de respeito ainda existente por Demétrio e o 

acusa em relação à paixão não-correspondida por sua esposa e percebe que não há mais 

lugar para ele na família. Em seu depoimento recorda a relação estabelecida por seu 

irmão com sua esposa: 

 

[...] Aos poucos, à força de encarar Nina como uma ameaça à 

sua tranquilidade, ao seu bem-estar e até mesmo à sua 

integridade, acabara por supô-la um perigo real – um mal que, 

para o bem de todos, evidentemente devia ser extirpado. É 

verdade que nunca chegou a afrontá-lo de modo positivo – pelo 

menos ela assim supunha –, mas jamais conseguiu assimilar 

aquilo que considerava não como uma fraqueza sua, mas como 

ação diabólica da parte dela. Amar odiando – este teria sido seu 

dilema. (CARDOSO, 2009, p.485) 

 

Ao ser interpelado por seu irmão, o patriarca se defende dizendo que era “a casa 

que [...] defendia” (CARDOSO, 2009, p. 487). Ouso dizer que a residência defendida 
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seria o símbolo de toda a opressão de desmando masculino quebrada com a morte do 

“anjo exterminador”. O falecimento da mulher mais bela que já se viu em Vila Velha 

provoca o descerramento da prisão na qual viviam os familiares. André e Valdo seguem 

pelo mundo sem olhar para trás; Timóteo sai de sua prisão e consegue sua vingança 

sobre o ostracismo de seu irmão.  

No entanto, as personagens femininas, apesar da destruição da família e da 

quebra do mando do patriarca, permanecem vinculadas à casa até a sua morte. Nina, 

Timóteo e Ana amargam seus últimos dias no espaço consagrado ao seu 

encarceramento. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Trago dentro do meu coração, 

Como num cofre que se não pode fechar de cheio, 

Todos os lugares onde estive, 

Todos os portos a que cheguei, 

Todas as paisagens que vi através de janelas ou vigias, 

Ou de tombadilhos, sonhando, 

E tudo isso, que é tanto, é pouco para o que eu quero. [...]8 

 

 De todos os cenários que conheci em minha vida, nenhum se compara à Chácara 

dos Meneses, com sua loucura dissimulada e seu lastro de opressão. Olhar de perto cada 

um dos personagens e, em especial os de configuração feminina, fez com que eu, como 

pesquisadora, me desse conta do universo de reflexões que ainda aguardam seu 

momento e espaço. 

 Pude, no entanto, enveredar por caminhos até então desconhecidos para mim e 

refletir sobre o real valor do gênero feminino no mundo em que vivemos. Se hoje a 

mulher alça voos cada vez maiores e consegue encontrar seu lugar profissional e 

pessoalmente, ainda nos deparamos com estatísticas cada vez mais alarmantes de 

violência contra pessoas do sexo feminino. Onde encontrar justificativas para tal 

situação? Nem posso falar de razões que justifiquem tais acontecimentos, o máximo que 

posso fazer é pensar nos porquês de cada ato vil praticado contra a mulher.  

 Neste caminho percorrido, pude descobrir que a misoginia reinante até os dias 

atuais é fruto de um legado grego, que, muito embora o Brasil não seja um herdeiro 

direto, acaba por se constituir como uma chave de leitura para estas relações e por 

possuir uma forma de lidar com o gênero feminino calcado em uma série de regras 

silenciadoras e opressoras, vinculando a mulher a tarefas e ao espaço doméstico. A 

pessoa do gênero feminino era vista apenas em seu potencial reprodutor, sendo 

descartada em casos de infertilidade e quando o desejo de seu marido assim o quisesse. 

Quanto a isso, Brandão nos assevera que: 

A função primeira da mulher é dar um marido um herdeiro, 

talvez um casal. A conselho de Platão, deve parar por aí... 

Quando não tem filhos, é devolvida aos pais. Se o homem casa 

para assegurar a continuidade da família e da pólis, repudiar a 

mulher estéril é cumprir um dever religioso e patriótico. 

                                                 
8 PESSOA, F. Passagem das horas in O Eu profundo e os outros eus: seleção poética. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 2002. p.238. 



80 

Aliás, o homem podia abandonar a esposa a seu bel-prazer, 

tendo apenas nesse caso que devolver o dote.  (BRANDÃO, 

1989, p. 35 – grifo meu) 

 

 Grifo a expressão “cumprir um dever religioso e patriótico” por perceber que a 

mulher neste modelo de sociedade não era considerada como indivíduo humano e sim 

como parte de uma estrutura social em que desempenha a função de objeto reprodutor 

que, para enquadrar-se no perfil que lhe é destinado, precisa ser domesticado. 

 Isto nos leva a um segundo ponto de consideração que diz respeito às 

classificações existentes acerca do gênero e que sobrevivem até hoje em expressões 

cotidianas que dividem as mulheres em grupos destinados ao casamento e outros à 

diversão. 

 Esta partilha classificatória existente desde a antiguidade clássica, dispunha as 

mulheres em grupos diferentes entre si, todas com vistas a satisfazer as necessidades 

masculinas. O orador ateniense Demóstenes em seu discurso contra Neera, deu exemplo 

dessa mirada excludente em relação às mulheres ao dizer que: “Temos, pois as heteras 

para nosso prazer; concubinas para cuidarem diariamente de nosso bem-estar e as 

esposas para que nos deem filhos legítimos e nos governe fielmente a casa.” (Neer. 

1985, 122). 

 A realidade brasileira não difere da grega neste quesito. Pudemos observar, 

através dos estudos de Gilberto Freyre, que a mulher brasileira era criada, desde sempre, 

para submeter-se ao casamento com homens muito mais velhos, que exerciam sobre 

elas uma espécie de dominação paternal, já que o matrimônio se apresentava como uma 

extensão do vivido na casa dos pais. 

 

Resultado da ação persistente desse sadismo, de conquistador 

sobre conquistado, de senhor sobre escravo, parece-nos o fato, 

ligado naturalmente à circunstância econômica da nossa 

formação patriarcal, da mulher ser tantas vezes no Brasil vítima 

inerme do domínio ou do abuso do pai ou do marido. (FREYRE, 

2006, p.114). 

 

 O que me leva a pensar nas famílias mineiras do início do século XX, período de 

nascimento deste autor angustiado que nunca se sentiu à vontade na sua sociedade de 

origem e em sua família. Ao estudar a família Meneses, enquanto recriação ficcional de 

um ambiente social e humano, pus-me a pensar nas mulheres brasileiras  cidadãs de um 

país ainda afeito e preso às regras coloniais no que diz respeito a pudor, decoro e às 

classificações excludentes. 
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 A diferença nestas famílias era vista como algo a ser ocultado, dissimulado. 

Talvez por isso o autor tenha construído um personagem emblemático como Timóteo, 

que, por se colocar contra a opressão de vivenciar um gênero e uma sexualidade que não 

lhe despertavam paixão, foi preso em uma espécie de gineceu, de onde não poderia sair 

ou receber visitas. Pierre Bourdieu, em seu livro Dominação Masculina explora a 

necessidade de visibilidade do movimento gay e assevera que: 

 

A forma particular de dominação simbólica de que são vítimas 

os homossexuais, marcados por um estigma que diferentemente 

da cor da pele ou da feminilidade, pode ser ocultado (ou 

exibido), impõe-se através de atos coletivos de categorização 

que dão margem a diferenças significativas, negativamente 

marcadas, e com isso a grupos ou categorias sociais 

estigmatizadas. Como em certos tipos de racismo, ela assume, 

no caso, a forma de uma negação da sua existência pública, 

visível. (BOURDIEU, 2017, p.165,166) 

 

 Vale ressaltar que esta pesquisa não compreende o transexual como um 

equivalente à mulher; o que se coloca em questão é a exploração de Timóteo enquanto 

personagem que constituiu simbolicamente uma representação do feminino no contexto 

da casa dos Meneses. Ao travestir-se com as roupas de sua mãe, Timóteo vincula-se ao 

gênero oprimido dentro da casa e submete-se à organização espacial impetrada por 

Demétrio, irmão mais velho, que se coloca como o patriarca da família. Todas as 

mulheres que vivem sob o teto dos Meneses são submetidas ao mando do pater 

familiae, exceto a bárbara invasora, Nina, que, chegada do Rio de Janeiro e pertencente 

a uma outra classe social, subverte todas as regras, iniciando o processo de 

decomposição do patriarcado reinante e do espaço físico, símbolo de toda a opressão 

familiar. 

 Consideroque o autor buscava com essa narrativa repleta de angústia, 

desmascarar toda a hipocrisia reinante nestas famílias, que vinculadas às regras 

clericais, impunha à mulheres e homossexuais uma vida de clausura e silêncio. 

Dentro desse olhar classificatório, a personagem Ana é a única que consegue 

tornar-se um modelo dessa mulher aceita socialmente e considerada própria para o 

casamento. Desde a mais tenra idade foi educada para tornar-se uma Meneses, assim 

como as mulheres gregas que eram formadas para o matrimônio.  

 A personagem foi educada para imiscuir-se ao ambiente, tornando-se ninguém. 

Criada para o silêncio e a dissimulação de sentimentos e desejos. Apenas com a chegada 
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de Nina e com o fascínio que ela percebe nos olhos de seu esposo, Ana reconstrói-se e 

recria seu caminho. Juntamente com sua rival e com Timóteo, produz ações que 

desmontam o patriarcado articulado por seu esposo.  

 Penso que Demétrio, como patriarca ainda vinculado ao sistema colonial viu em 

Nina uma mulher feita para o desfrute, o divertimento. Sua negativa em atender aos 

apelos sexuais do cunhado/patriarca fez da transgressora um alvo a ser eliminado. O que 

não aconteceria no caso de um aceite por parte da esposa de Valdo. Aceitar o assédio de 

Demétrio incluiria a mulher no grupo das mulheres-fáceis, das concubinas. Talvez este 

tenha sido o principal triunfo do anjo exterminador de Timóteo, mostrar que era infensa 

a essas classificações. 

 As três personagens que representariam o feminino contribuem, cada uma a seu 

modo, com a derrocada dos valores que sustentavam o panóptico criado por Demétrio 

Meneses. Em especial Nina que, ao rejeitar os interditos que compunham a base daquela 

família, demonstrou o quão frágeis eram seus alicerces. 

 No entanto, reflito que as configurações femininas permaneceram atreladas ao 

espaço físico até o momento de suas mortes, como se a disciplina forjada por Demétrio 

tivesse “criado raízes” nos personagens. A primeira a perecer é a personagem 

transgressora que é vítima de um câncer que se assemelha à decomposição da casa. 

Ambas sucumbem diante do tempo. 

 Nina tem sua beleza e juventude dizimadas e, como a casa, morre asfixiada em 

odores nauseabundos e na atmosfera angustiante. Diante da possível morte daquela que 

descontruiu seu castelo de cartas interno, o pater familiae se apressa em dar o corpo à 

vigília dos curiosos da cidade que invadem à casa para ver o final trágico da mulher 

mais bonita que já haviam visto. Como uma paga por seus “pecados” o patriarca 

envolve a mulher em um lençol simples, sem a suntuosidade de seus vestidos, marca 

registrada de sua incomparável presença. 

 A morte do anjo de Timóteo é o momento em que se desmarcaram todas as 

verdades até então encobertas. Valdo dá-se conta da paixão de seu irmão por sua esposa 

já falecida, fazendo cair por terra seu respeito e obediência ao patriarca. Após o embate 

decide sair da casa como alguém que se liberta de uma prisão. O mesmo ocorre com 

André que, ao despedir-se de sua suposta mãe/amante, quebra seu relacionamento com 

Valdo e foge sem olhar para trás. O falecimento descerra as portas da prisão que a 

chácara se tornou. 
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 É no leito de morte da transgressora que ocorre a maior dentre todas as 

libertações da casa. Timóteo sai de seu gineceu e vai ao encontro da amiga levando o 

ramo de violetas prometido. O faz com pompas e circunstâncias, relembrando o passado 

escravocrata da família ao adentrar o recinto carregado por dois rapazes negros 

trabalhadores da Chácara. Veste-se com as melhores joias e desfruta da comoção que 

causa a seu irmão mais velho estupefato diante da sua maior glória, que era a sonhada 

visita do Barão. Neste momento cai por terra o que sobrava de pretensa dignidade da 

família Meneses, fazendo com que a transgressora proporcionasse, no além-túmulo, 

mais um golpe. 

 A casa rui com Nina. Timóteo e Ana permanecem até o fim de suas vidas. O 

travesti no seu momento de glória sofre um derrame, mas mantém-se na casa. A esposa 

de Demétrio, após a morte dos outros personagens, elege o pavilhão onde imaginou uma 

pretensa felicidade junto ao jardineiro para servir de morada em seus últimos dias. 

Quando a casa e a família ruíram já era tarde para Ana libertar-se do jugo do 

patriarcado. Este já estava inserido nela como uma doença. A imobilidade construída 

desde sua infância a impediram de libertar-se de seu cativeiro. Permaneceu até seus 

últimos dias com o corpo petrificado e apagado no espaço montado para oprimi-la. 
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ANEXOS 

 

Figura 1 

 

 
Fonte: CARDOSO, L. Crônica da casa assassinada. 12ed. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2009. 
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Figura 2. 

 
Fonte: O Cruzeiro – Edição de 19 de dez. 1975 
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Figura 3 

 
Fonte: O Cruzeiro – Edição de 19 de dez. 1975 
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