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A narrativa é igual à vida; a ausência de vida, à morte 

[...]O homem é apenas uma narrativa, desde que a 

narrativa não seja mais necessária, ele pode morrer. É 

o narrador que o mata, pois ele não tem mais função. 

(TODOROV, 2006, p. 127; 129).  
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RESUMO: Esta tese analisa unidades estilísticas de composição da Crônica da 

casa assassinada (1959), de Lúcio Cardoso (1914-1964), a partir da estilística 

sociológica de Mikhail Bakhtin (1895-1975), a fim de demonstrar que, em seu 

quinto romance, Lúcio Cardoso responde à mesma preocupação de Maleita 

(1934), evidenciando-se uma unidade interna face à diversidade externa de sua 

obra. Reportam-se aqui seus romances às questões relativas à situação de 

produção. Analisa-se também o posicionamento do narrador em ralação aos 

discursos produzidos por intelectuais brasileiros no que diz respeito à situação 

da família patriarcal no pós-1930. Para tanto, identificam-se problemas da 

poética de Lúcio Cardoso, analisa-se a forma de assimilação do tempo, do 

espaço e do indivíduo em Maleita, estabelecem-se aproximações e 

distanciamentos entre o discurso do narrador da Crônica e os discursos de 

intelectuais brasileiros, diferenciam-se o discurso do narrador dos discursos das 

personagens e, por fim, investiga-se o processo de desagregação do grupo 

familiar dos Meneses, colocando-se, então, em evidência as transgressões das 

personagens às regras familiares. 

 

Palavras-chave: desintegração da família patriarcal – continuidade literária - 

polifonia – transgressão – carnavalização. 

 

ABSTRACT: This dissertation examines the compositional stylistic units of 

Crônica da casa assassinada (1959), written by Lucio Cardoso (1914-1964), 

from the Mikhail Bakhtin’s sociological stylistic (1895-1975)analysis in order to 

demonstrate that, in his fifth novel, Lúcio Cardoso answers to the same concern 

of Maleita (1934 ), highlighting an internal drive against the external diversity 

of his work. His novels are referred here to questions regarding to the status of 

production. It is also analyzed the perspective of the narrator/chronicler in 

connection to the discourse produced by Brazilian intellectuals with regard to 

the status of the patriarchal family after 1930. Therefore, the problems with in 

the poetic of Lúcio Cardoso are identified, the type of  assimilation of time, 

space and individual  is analyzed in Maleita, similarities and differences 

between the discourse of the narrator of Crônica and the discourses of Brazilian 

intellectuals are established, the speech of the narrator and the speeches of the 

characters are compared and finally the process of disintegration of the 

Meneses’ family group is investigated, putting in evidence the characters 

transgressions of  the family rules . 

 

Keywords: disintegration of the patriarchal family - literary continuity - 

polyphony - transgression - carnivalization. 
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RÉSUMÉ: Cette thèse se propose à examiner des unités stylistiques de 

composition de la Chronique de la maison assassinée (1959), Lucio Cardoso 

(1914-1964), à partir dustylistiquesociologique de Mikhaïl Bakhtine (1895-

1975) j’essaie de démontrer que, dans son cinquième roman, Lúcio Cardoso 

garde la même préoccupation envers Maleita (1934), il met  en évidence une 

tension interne qui s’oppose à la diversité externe de son travail. Ses romans 

mettent en évidence des questions qui concernent l'état de la production. Ils 

analysent également la position du narrateur/chroniqueur dans le cadre du 

discours produit par les intellectuels brésiliens à l'égard de la situation de la 

famille patriarcale après 1930. Pour autant, je fais ressortir les points de tension 

de la poétique de Lúcio Cardoso,  j’analyse la forme d'assimilation du temps, de 

l'espace et de l’individu dans Maleita, je compare les similitudes et les 

différences du discours du narrateur de la Chronique et celui des intellectuels 

brésiliens, pour faire ressortir le discours du narrateur, celui des personnages, 

afin de mieux comprendre le processus de désagrégation  du groupe familial des 

Meneses, pour mettre en évidence les transgressions des règles familiales. 

 

Mots-clés: la désagrégation de la famille patriarcale - la continuité littéraire - 

polyphonie - transgression – carnavalisation. 

 

 

RIASSUNTO: Questa tesi analizza le unità stilistiche di composizione della 

Crônica da casa assassinada (1959), di Lúcio Cardoso (1914-1964), 

attraversso dagli stilisticasociologicadiMichael Bachtin (1895-1975), con la 

finalità di dimostrare che, nel suo quinto romanzo, Lúcio Cardoso ha risposto la 

stessa preoccupazione di Maleita (1934), evidenziando una unità interna in facia 

alla diversità esterna della sua opera.Si oservva i suoi romanzi dalle questioni 

relative alla situazione della loro produzione. Si analizza anche la posizione del 

narratore in relazione ai discorso prodotti dagli intellettuali brasiliani per quanto 

riguarda la situazione della famiglia patriarcale nel dopo-1930. Per questo, se 

identificano i problemi della poetica di Lúcio Cardoso, se analizza la forma di 

assimilazionedel tempo, spazio e individuo nella opera Maleita, si stabilisce 

somiglianze e differenze tra il discorso del narratore della Crônica e i discorsi di 

intellettuali brasiliani, si sono differenziati i discorsi del narratore degli 

interventi e quegli dei personaggi e, infine, si indaga il processo di 

disintegrazione del gruppo familiare Meneses, poi mettendo in evidenza le 

trasgressioni dei personaggi davanti a le regole familiari. 

 

Parole chiave: disgregazione della famiglia patriarcale - la continuità letteraria - 

polifonia - trasgressione - carnevalizzazione. 
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RESUMEN: Esta tesis analisa unidades estilísticas de composición de La 

Crônica da casa assassinada (1959), de Lúcio Cardoso (1914-1964), apartir 

dela estilística sociológicade Mikhail Bakhtin (1895-1975), con la intención de 

demonstrar que, en su quinto romance, Lúcio Cardoso responde a la misma 

preocupación de Maleita (1934), evidenciando una unidad interna frente a la 

diversidad externa de sus obras. Se relacionan aqui sus romances a las 

cuestiones referentes a la situación de produción.Se analisa también el 

posicionamiento del narrador en relación a los discursos producidos por 

intelectuales brasileños en lo que se relaciona a la situación da la família 

patriarcal en los años pós 1930. Para eso, se identificaron problemas de la 

poética de Lúcio Cardoso, se interpreta la forma de asimilación del tiempo, del 

espacio y del individuo en Maleita, se establecieron aproximaciones y 

distanciamentos entre el discurso del narrador de la Crónicay los discursos de 

intelectuales brasileños, se diferenciaron el discurso del narrador de los 

discursos de los personajes y, por último, se investiga el proceso de 

desagregación del grupo familiar de los Meneses, colocándose, entonces, en 

evidencias las transgresiones de los personajes a las reglas familiares.  

 

Palabras-llave: desintegración de la familia patriarcal – continuidad literaria - 

polifonía – transgressión – carnavalización. 

 

ZUSAMMENFASSUNG: Anhand von Michail Bachtins  soziologische 

Stilistik untersucht die vorliegende Arbeit  gewisse  stilistische Einheiten in der 

Architektur des von Lucio Cardoso ( 1914-1964 ) verfassten Romans Crônica 

da casa assassinada (1959). Ziel der Arbeit ist u.a.,  Lúcio Cardosos Anliegen 

in diesem Roman als dem seines früheren  Romans Maleita (1934)  verpflichtet 

 und  somit eine interne Kontinuität seiner schriftstellerischen  Arbeit zu zeigen. 

Seine Romane werden also zunächst aus dem Gesichtspunkt ihrer 

Produktionslage untersucht. Außerdem  wird die Erzählerposition in Hinblick 

auf  Diskurse von brasilianischen Intellektuellen über die patriarchalistische 

Familieauffassung analysiert. Dazu werden besondere Fragen von Lúcio 

Cardosos narratologischer Poetik identifiziert,  etwa bei  Maleita, wie  Zeit und 

Raum mit der Figur des Einzelnen  verwebt werden, inwieweit  bei Crônica da 

Casa Assassinada der Erzählerdiskurs gegenüber den verschiedenen Diskursen 

von brasilianischen Intellektuellen  näher oder ferner bleibt, wie sich der 

Erzählerdiskurs von dem der erzählten Figuren differenziert und schließlich 

untersucht man den Prozess der Desintegration der Familiengruppe der 

Meneses, der somit diese Figuren Familienregeln gegenüber als transgressiv 

erscheinen lässt. 

 

Stichwörter: Stichwörter: Auflösung der patriarchalischen Familie - literarische 

Kontinuität - Polyphonie - soziale Transgression - Karnevalisierung. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

Não há uma tristeza – há várias, e cada uma delas com seu 

específico diferente. A tristeza de Ubá, por exemplo, sendo uma 

tristeza brasileira, de boi manso e enorme no seu ruminar e na 

sua paciência, é uma tristeza mineira (CARDOSO, s.d., fl. 01 

– grifos meus). 

 

 

 

 

 

 presente tese, caro leitor, analisa a Crônica da casa 

assassinada, de Lúcio Cardoso (1914-1962), cujos 

originais foram entregues ao editor em 27 de julho de 

1957 (CARDOSO, 1970, p. 218), sendo publicada pela 

José Olympio, somente em fevereiro de 1959. Mais de meio século se passou 

desde sua publicação e, nesse espaço de tempo, o romance despertou o interesse 

de diferentes leitores, sobretudo, a partir da década de 1980, dando origem à 

reedição da obra de Lúcio Cardoso e à publicação de artigos, ensaios, 

monografias, dissertações e teses, ressaltando a importância dessa obra para a 

continuidade do sistema literário brasileiro, bem como a relevância de Lúcio 

Cardoso e sua produção literária para a história da literatura brasileira 

novecentista. Essas razões poderiam ser suficientes para justificar o estudo desse 

envolvente e engenhoso romance, acrescentando a elas outras tantas, e se 

possíveis belas e convincentes, contudo eu ocultaria a razão primeira: o romance 

me escolheu. 

A 
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Se me explico... Quando fiz seleção para o doutorado do Programa de 

Pós-graduação em Letras da Universidade Federal Fluminense, meu projeto de 

pesquisa tinha por objeto a construção do espaço urbano nos romances de José 

de Alencar (1829-1877), Machado de Assis (1939-1908) e Aluísio Azevedo 

(1857-1913). Pelo que me lembro, nunca tinha ouvido falar da Crônica da casa 

assassinada (doravante apenas Crônica) ou me lembrava de referências sobre 

seu autor, apesar de ter lido o “Capítulo VIII - Tendências Contemporâneas” da 

História concisa da literatura brasileira, de Alfredo Bosi, em particular, o 

tópico sobre a hipótese de trabalho a respeito do romance brasileiro 

contemporâneo. Bosi, ao distribuir os romancistas segundo o grau crescente de 

tensão entre o herói e o seu mundo, enquadra a obra de Lúcio Cardoso entre os 

romances de tensão interiorizada. Assim, posso dizer que as informações sobre 

o autor e sua obra não tinham sido, até então, incorporadas às minhas 

experiências de leitura sobre a literatura brasileira do século XX. 

No primeiro semestre do curso de doutorado (2009.1), inscrevi-me no 

curso Romance de 30, ministrado pelo Prof. Dr. Luis Filipe Ribeiro. Meu 

conhecimento sobre a matéria a ser tratada ali limitava-se à obra de autores 

como Érico Veríssimo (1905-1975), Graciliano Ramos (1892-1953), Jorge 

Amado (1912-2001), José Américo de Almeida (1887-1980), José Lins do Rego 

(1901-1957) e Rachel de Queiroz (1910-2003). Quando recebi o programa do 

curso, meus horizontes começaram a se alargar, pois, além desses romancistas, 

havia outros que, para mim, eram ilustres desconhecidos, como Amando Fontes 

(1899-1967), Cyro dos Anjos (1906-1994), Marques Rebelo (1907-1973), Pagu, 

(1910-1962) e o próprio Lúcio Cardoso. Comecei, então, a providenciar a 

compra dos livros listados na bibliografia. No caso da Crônica, comprei o 

romance pelo site da Estante Virtual e, por coincidência, o sebo que o colocava 

à venda era de Salvador, razão pela qual fui buscá-lo na loja situada no centro 

histórico. Do proprietário do sebo, Sr. Brandão, recebi as primeiras impressões 
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sobre a obra e seu autor. Ele me falou que um certo crítico, não me lembro o 

nome, havia feito muitos elogios sobre o autor e, para finalizar, disse-me que o 

livro era um grande romance da literatura brasileira. 

A dinâmica do curso desenvolvia-se através de seminários realizados 

pelos alunos sobre os romances e textos teóricos sobre o Romance de 30, com a 

interferência constante do professor Luis Filipe Ribeiro. Como não pude 

comparecer à primeira aula, justamente aquela quando foram distribuídas as 

obras, acabei ficando com o seminário referente à Crônica (fica explicada a 

escolha). Quando compareci à aula na semana seguinte, eu poderia ter lançado a 

proposta para que trocasse de obra ou mesmo solicitar a participação de algum 

colega para dividir a responsabilidade de discutir o romance, mas resolvi encarar 

a empreitada sozinho. 

A discussão sobre o romance de Lúcio Cardoso foi o último 

seminário. Eu havia feito duas leituras da Crônica e me preparado o melhor que 

eu pude. Ao final da apresentação, me senti como uma das personagens de 

Machado de Assis, Estácio de Helena (1876) ou mesmo Bentinho de Dom 

Casmurro (1899), quando o professor Luis Filipe revelou a mim o que eu ainda 

não tinha me dado conta ou mesmo não queria saber: eu tinha inconscientemente 

aceito estudar a Crônica como objeto de estudo. Nesse momento, como diz 

Mikhail Bakhtin (1895-1975), ao olhar para dentro de mim mesmo, eu me 

olhava nos olhos e pelos olhos do professor Luis Filipe Ribeiro. Tal revelação 

provocou uma fissura em minha consciência, pondo em evidência a leitura que o 

romance de Lúcio Cardoso tinha feito de meus desejos e anseios. Claro que, de 

início, houve uma relutância em abandonar o antigo projeto em favor desse 

novo. Mas vencido, deixei de resistir. Passada a turbulência dos primeiros 

momentos, resolvi arregaçar as mangas e por a mão na massa e comecei a 

arrolar a bibliografia disponível sobre a obra, sobre a produção literária do autor 

e ler suas demais obras. 
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Quanto mais aprofundava minhas leituras sobre essa obra e seu autor, 

ia vislumbrando diferentes facetas dessa individualidade criadora que é Lúcio 

Cardoso (poeta, novelista, romancista, cineasta, tradutor, teatrólogo), 

considerado pelos críticos um dos melhores escritores nos decênios de 30 e 40, 

mas que hoje ocupa uma posição marginal em relação a autores como Graciliano 

Ramos, Jorge Amado, José Lins do Rego e Rachel de Queiroz. Pouco se ouve 

falar sobre ele e suas obras, seja no ensino médio, seja nos cursos de graduação 

em letras. Acaba tendo apenas uma representatividade regional, como acontece 

com Amando Fontes e outros romancistas de 30. 

Por contas dessas leituras, eu fiz uma leitura da Crônica, de Lúcio 

Cardoso, a partir da estilística sociológica proposta por Mikhail Bakhtin, a fim 

de demonstrar que, em seu quinto romance, Lúcio Cardoso responde à mesma 

preocupação de Maleita, evidenciando uma unidade interna que a vincula às 

questões relativas à situação de produção; bem como o posicionamento do 

narrador frente aos discursos produzidos por intelectuais brasileiros no que diz 

respeito à situação da família patriarcal na nova configuração social, 

consolidada no pós-1930. Tal qual a Monalisa com seu sorriso enigmático, 

ambivalente, Lúcio Cardoso, como bom mineiro, adota uma postura ambígua: 

nem conservador, nem revolucionário, volta-se contra o sistema, mas não 

apresenta uma utopia como solução. 

Para tanto, no primeiro capítulo, eu investigo a situação de enunciação 

da Crônica, momento da publicação de Formação da literatura brasileira: 

momentos decisivos, de Antonio Candido (n. 1918), e de Ordem e progresso: 

processo de desintegração das sociedades patriarcal e semipatriarcal no Brasil 

sob o regime de trabalho livre; aspectos de um quase meio século de transição 

do trabalho escravo para o trabalho livre e da Monarquia para a República, de 

Gilberto Freyre (1900-1987). Para além de uma mera coincidência temporal, foi 

possível o estabelecimento de diálogos profícuos do quinto romance de Lúcio 
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Cardoso com tais obras que se dedicaram ao problema da formação social e 

cultural do Brasil, evidenciando problemas (a inserção da Crônica no sistema 

literário brasileiro e a desagregação da família sob o regime patriarcal) que 

também interessaram a Lúcio Cardoso quando da escrita de seu quinto romance. 

No segundo capítulo, eu procurei atar as duas pontas da trajetória 

literária de Lúcio Cardoso, cindida por uma parte da crítica literária. Digo uma 

parte, porque a outra parece ter se dado conta do quão inadequado é separar a 

obra de nosso escritor em duas fases distintas, antagônicas e, mais do que tudo, 

excludentes: uma social, a outra intimista. Para tanto, analiso processos de 

assimilação do tempo, do espaço, e do indivíduo histórico que se corporificaram 

na arquitetura de Maleita, a fim de demonstrar que esse romance de Lúcio 

Cardoso guarda em sua arquitetura resposta para o mesmo problema da 

Crônica: a transformação da realidade sócio-histórica, evidenciando possíveis 

aproximações entre o primeiro e o quinto romance do autor. 

No terceiro capítulo, eu analisei a situação da família patriarcal 

brasileira na configuração do Estado de compromisso, consolidado no pós-1930 

nas obras de Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Holanda (1902-1982) e Alceu 

Amoroso Lima (1893-1983). Confrontei os discursos de Casa grande & 

senzala: formação da família brasileira sob o regime de economia patriarcal 

(1933), de Gilberto Freyre; Raízes do Brasil (1936), de Sérgio Buarque e; 

Vozes de Minas: ensaio de sociologia regional brasileira (1945), de Alceu 

Amoroso Lima, apontando ressonâncias e dissonâncias com o discurso da 

Crônica, bem como os limites que Lúcio Cardoso vai impondo aos discursos 

desses intelectuais. 

No quarto capítulo, eu caracterizo o narrador da Crônica, 

demonstrando que, apesar da pluralidade de enunciadores, o discurso ali 

enunciado, em seu conjunto, é individual enquanto responsabilidade de um 

único sujeito: aquele a quem coube a condução do desenvolvimento do enredo e 
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a construção do espaço romanesco onde são traçados os destinos das 

personagens. A forma como ele organiza seu discurso assemelha-se à maneira 

de outros narradores, cujas matrizes remontam ao século XII e se renovam a 

partir do fim do século XIX. 

No quinto capítulo, analiso as poéticas dos dez diferentes narradores 

(Ana e André Meneses, Aurélio dos Santos, Betty, Coronel Amadeu Gonçalves, 

Dr. Villaça, Nina Meneses, Padre Justino, Timóteo e Valdo Meneses), a quem o 

narrador delegou a função narrativa, bem como os variados tipos de registro 

(cartas, confissões, depoimentos, diários, memórias, narrativas e pós-escrito) dos 

quais eles lançam mão a fim de compor a sucessão de acontecimentos da trama 

romanesca. 

No sexto e último capítulo, investigo processos de assimilação do 

tempo, do espaço, e do indivíduo histórico que se corporificaram na arquitetura 

da Crônica, voltando meu olhar para a Casa dos Meneses, uma configuração 

“onde e quando” são estabelecidas relações de dominação e travados confrontos 

pelo poder (possibilidade de impor sentido). Analiso, ainda, as ações das 

personagens, evidenciando como cada uma a seu modo, mas sempre 

transgressivo, contribuiu para desestabilizar o sistema de relações responsável 

por garantir a vigência da dominação de Demétrio Meneses, como chefe 

patriarcal. 

Por fim, nas considerações finais, elenco os resultados alcançados 

com a leitura realizada sobre a Crônica, de Lúcio Cardoso. 
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CAPÍTULO I OU DOS PROBLEMAS DA POÉTICA DE LÚCIO 

CARDOSO 

 

 

 

 

 

 
Se invento, minha invenção, no entanto, não é rica: pinto sempre visões 

da mesma cidade. Não sei qual seja, nem onde seja ⎯ sei que existe. 

Escavando em mim, encontro-a sempre: é a mesma que 

desesperadamente tendo (sic) reproduzir em meus romances. Portanto 

aí está: pinto enquanto o romance não me satisfaz. Persigo tenazmente 

essa visão que me sufoca, e que compõe o meu íntimo como a essência 

que me revestisse. Minha pintura nasce de uma carência que não 

consigo suprir. Por isto é que digo ⎯ sei que não sou, que jamais serei 

um pintor verdadeiro. Falta-me inocência para tanto. Estou 

comprometido demais na aventura e sou por demais eu mesmo, para 

não ser no que quer que faça senão aquilo que me elege e me aniquila: 

um desesperado romancista... (CARDOSO, 1961). 

 

 

 

 

 

 

fim do Estado Novo (1937-1945) estabeleceu, caro leitor, novas 

diretrizes para se pensar o futuro do Brasil, fazendo a 

intelectualidade brasileira voltar sua atenção para um novo projeto: 

torná-lo um país desenvolvido – urbano e industrializado. Isso 

implicava vencer resistências às mudanças sociais e abandonar o mundo arcaico 

(cujo sentido era o de fornecer ao mercado externo produtos tropicais e metais 

nobres – PRADO JR, 1942, p. 26; NOVAIS, 1983, p.57-58), em todas as suas 

formas, para que, enfim, o Brasil assumisse traços culturais de uma sociedade 

urbana e industrializada.  

O 
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As coordenadas assumidas pelos intelectuais eram oferecidas pela 

Comissão Nacional de Folclore (CNFL - criada em 1947, por Renato de 

Almeida), vinculada ao Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura 

(IBECC – fundado em 1947) e pela Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe (CEPAL, com sede em Santiago, Chile), criada em 25 de fevereiro de 

1948, pelo Economic and Social Council of theUnited Nations (ECOSOC); e as 

análises sobre o Brasil, em sua maioria, eram guiadas por uma matriz de base 

econômica, contestada por João Manuel Cardoso de Mello(n. 1942) em O 

capitalismo tardio: contribuição à revisão crítica da formação e 

desenvolvimento da economia brasileira(1982). 

De acordo com a referida matriz, foi inaugurada, a partir de 1930, uma 

nova etapa do processo de desenvolvimento brasileiro, marcado pela 

industrialização substitutiva de importações, baseando-se primeiramente na 

indústria leve, até meados dos anos de 1950, e depois na indústria de bens de 

consumo duráveis e de bens de capital. Logo, 1930 é considerado o momento da 

transformação de uma economia mercantil para uma economia industrializada, 

com a submissão formal e real do trabalho ao capital. O caráter dessa economia 

não decorria simplesmente da forma material da produção predominante e da 

localização do mercado em que se realiza (o externo), mas também do fato de 

que “as exportações representa[va]m o único componente autônomo do 

crescimento da renda, e, ipso facto, o setor externo surg[ia] como centro 

dinâmico da economia” (MELLO, 1982, p. 29). Era o início, segundo alguns 

intelectuais, do capitalismo industrial no Brasil, decorrente da vitória de setores 

da burguesia industrial sobre setores da burguesia mercantil cafeeira, tese esta 

contestada por Boris Fausto (n. 1930) em A revolução de 1930: historiografia e 

história (1970). 

Fausto contrapõe-se a essa versão consagrada até fins dos anos 

sessenta, trazendo, para o debate historiográfico, questões como os limites 
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impostos pelo sistema político oligárquico, o jogo entre as oligarquias regionais 

e o papel específico das Forças Armadas de unificador das várias frações da 

classe dominante. O novo modelo, ao contrário do que se pensava, se afirmou 

pela inexistência de antagonismos entre o setor capitalista exportador e o de 

mercado interno; pela impossibilidade de se reduzir uma instituição como o 

Exército às classes médias e; pela necessidade de relativizar a noção de que o 

setor agrário exportador associado ao imperialismo. 

Seguindo essa senda aberta por Fausto e outros autores (Caio Prado 

Junior, Lúcio Kowarick e Francisco de Oliveira), Mello se propõe a uma dupla 

missão: negar importância à revolução de 1930 e estabelecer um outro marco 

para o início do capitalismo industrial no Brasil. Segundo o autor, o modo 

capitalista de produção teve início no Brasil, ainda que formalmente, com a 

Abolição da Escravidão (1888). Por isso, ele propõe a seguinte periodização da 

economia brasileira: até 1808, “economia colônia”; de 1808 a 1888, “economia 

mercantil-escravista nacional”; de 1888 a 1933, “nascimento e consolidação da 

grande indústria”; de 1933 a 1955, “industrialização restringida” e; de 1955 em 

diante, “industrialização gerada”. Essas três últimas fases configuram o que 

Mello denominou de “economia exportadora capitalista-retardatária” (MELLO, 

1982, p. 176). 

Todavia, até as polêmicas serem levantadas pelos referidos autores, os 

intelectuais brasileiros estavam orientados pelo paradigma da CEPAL e 

voltaram mais uma vez sua atenção para o popular, sendo elaboradas, segundo 

Lúcia Lippi Oliveira (2003), duas grandes interpretações. Uma delas, ao dar 

continuidade a uma tradição marcante na segunda metade dos oitocentos, com 

Silvio Romero (1851-1914), foi encontrar as fontes genuínas da identidade 

nacional no passado, nas tradições populares, pois, em tais tradições, residiria a 

essência da brasilidade, cabendo aos intelectuais apenas salvá-las do 

esquecimento pela memória. Intelectuais, a exemplo de Câmara Cascudo (1898-
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1986), Edison Carneiro (1912-1972), Joaquim Ribeiro (1907-1964), Manuel 

Diégues Júnior (1912-1991), Renato de Almeida (1895-1981), Rossini Tavares 

de Lima (1915-1987), Theo Brandão (1907-1981), ligados à Campanha de 

Defesa do Folclore Brasileiro (CDFB - criada em 05 de fevereiro de 1958), 

faziam a salvaguarda da pluralidade regional das expressões folclóricas e da 

cultura popular mantida pela tradição oral, acreditando que tais manifestações, 

puras e autênticas, poderiam ser mantidas e atualizadas. Eles conseguiram 

mobilizar intelectuais de diferentes estados, em prol do folclore, contudo 

fracassaram em formular um projeto de cultura brasileira capaz de se contrapor à 

tendência dominante: a explicação para os impasses da sociedade brasileira se 

fundamentava em fatores econômicos. 

A outra vertente considerava que o passado de um povo colonizado, 

cujos valores foram transplantados, não ofereceria grandes perspectivas para o 

futuro do país, que se queria ver modernizado. Influenciados por vanguardas que 

tentaram conscientizar o povo de seus verdadeiros interesses, intelectuais, a 

exemplo de Florestan Fernandes (1920-1995) e Guerreiro Ramos (1915-1982), 

reunidos em torno do Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB – criado 

em 14 de julho de 1955), por caminhos distintos, recusavam obras e autores 

engajados na preservação das manifestações da cultura popular (OLIVEIRA, 

1995, p. 91-110). Para esses cientistas, a mudança era resultado do processo de 

urbanização e industrialização em curso no Brasil dos anos 50: “o homem 

brasileiro era um ser sem passado, era alienado porque colonizado. Uma cultura 

nacional válida seria fruto de um projeto ligado ao futuro; uma utopia a servir de 

motor à ação” (OLIVEIRA, 2003, p. 138-139), não havendo espaço para as 

manifestações folclóricas que deveriam ser substituídas pela ciência, ao passo 

que o país se modernizava, como enfatizou Florestan Fernandes, em A 

sociologia no Brasil: contribuição par o estudo de sua formação e 

desenvolvimento, 
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Dada a vinculação do pensamento racional e da ciência com o 

desenvolvimento das grandes cidades e com a expansão de suas 

funções metropolitanas, é de supor-se que a ciência encontra, na 

sociedade brasileira atual, condições estruturais e institucionais 

que permitirão a sua utilização como uma forma de consciência, 

de explicação e de solução dos múltiplos problemas com que o 

homem se defronta em um país tropical e subdesenvolvido 

(FERNANDES, 1977, p. 24). 

 

Enquanto os intelectuais, quer ligados à CDFB, quer vinculados ao 

ISEB, voltavam sua atenção para as questões relativas ao processo de 

industrialização (preservação da cultura popular ameaçada de extinção ou sua 

extinção decorrente do processo de urbanização e industrialização), outros, a 

exemplo de Lúcio Cardoso (1912-1968), ainda estavam preocupados com 

questões ligadas aos acontecimentos decorrentes dos decênios de 1920 e 1930. 

Em seu Diário I (1961), incorporado ao Diário Completo1, publicado pela José 

Olympio em convênio com o Instituto Nacional do Livro em 1970, Lúcio 

Cardoso comentou o artigo “Pátria e espírito”, de Augusto Frederico Schmidt 

(1906-1965), publicado nos dias 13, 14 e 16 de agosto de 1949 no Correio da 

Manhã, no qual o poeta chama a atenção da inteligência brasileira para a 

situação em que se encontrava o Brasil: 

 

... como é possível aos intelectuais, à chamada inteligência, aos 

que representam ou julgam, como boas razões, representar o 

espírito, à presença do espírito, como, pergunto-me 

constantemente, uma atitude de alheamento, de desinteresse por 

certas angústias e certas perplexidades em que, desassistida e 

solitária, a nacionalidade se debate? [...] como solicitada pela 

pobreza dos que se improvisam em guias do que conhecem, a 

inteligência brasileira pode esquivar-se a uma participação ativa 

na configuração de um Brasil moderno, de um Brasil capaz de 

                                                           
1 Recentemente Ésio Macedo Ribeiro reuniu a totalidade dos diários éditos e inéditos de 

Lúcio Cardoso, publicando-os pela Civilização Brasileira, sob o título de Diários (2012): o 

Diário I, o Diário completo, o “Diário proibido – páginas secretas de um diário e de uma 

vida”, “Diário de terror”, “Pontuação e prece”, “Confissões de um homem fora do tempo”, 

“Livro de bordo”, “Diário não íntimo” e os que permaneceram inéditos, preservados no 

Arquivo Lúcio Cardoso [ALC] do Arquivo-Museu de Literatura Brasileira [AMLB] da 

Fundação Casa de Rui Barbosa [FCRB], no Rio de Janeiro, um total de novecentas e trinta e 

duas páginas de manuscritos autógrafos e datilografados. Ao conjunto, foi acrescentada a 

entrevista “Lúcio Cardoso (patético): ‘Ergo meu livro como punhal contra Minas’”. 
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manter a população dentro das fronteiras da dignidade humana, 

de um Brasil que produza, pelo menos, o necessário para elevar 

seus párias e os seus escravos a uma vida melhor e mais 

compatível com os direitos naturais? (SCHMIDT, 1949c, p 02). 

 

Para Schmidt, deveriam os intelectuais, mesmo tendo que manter o 

pensamento e a criação livres e puros, estar atentos no sentido de não permitirem 

que os dirigentes continuassem a errar sistematicamente em tudo que se 

relacionava ao Brasil. O país passava por uma crise de mentalidade. A salvação, 

a redenção, a solução nacional, segundo o poeta, estava nas mãos da inteligência 

brasileira, portadora do espírito capaz de salvar “de ruína as nações que devem 

viver, as nações que têm missão a cumprir. O espírito chama-se também 

esperança, essa esperança que nos está começando a faltar” (SCHMIDT, 1949, 

p. 02).  

Todavia, Lúcio Cardoso não consegue ver em Schmidt a figura de um 

salvador, ou iluminado, ou homem carismático, pois tanto sua fortuna quanto 

seus negócios com firmas estrangeiras (Sepa e Orquima) “o torna[m] 

materialmente poderoso e [...] encobre[m] suas mais solenes profecias com um 

tom demagógico” (CARDOSO, 1970, p. 04). Tais profecias revelam o caráter 

redentor de seu discurso, cuja finalidade era a incorporação dos marginalizados 

à sociedade, mantendo-os dentro dos limites da dignidade humana. 

Para autor de Maleita (1934), a redenção não seria mais a solução, 

como desejava Schmidt, não restava ao país outra saída a não ser a morte para a 

ressurreição, recusando tanto a proposta dos intelectuais ligados à CDFB quanto 

aquela defendida pelos intelectuais ligados ao ISEB: 

 

O poeta [do Canto da noite] nos fala com um grande ar de 

censura, como se todos devêssemos de repente – nós, os 

escritores, humildes representantes dessa ventilada classe que se 

chama inteligentzia – como se devêssemos, repito, escrever 

artigos e proferir ferozes diatribes contra este pobre país que, 

afinal de contas, morre um pouco de ter tido tantos salvadores 

[...] Mas infelizmente os povos não se salvam pelo 

arrependimento, como as almas. Os povos morrem de uma só 
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vez, pelos erros que cometeram. E a ressurreição de um povo 

dura séculos (CARDOSO, 1970, p. 04 – Grifos meus). 

 

Lúcio Cardoso nega a possibilidade de a ação/discurso do homem 

carismático modificar o presente com vista à construção do futuro. A história do 

Brasil estava cheia de salvadores e os folcloristas ou cientistas vinham se juntar 

a plêiade. Um salvador, capaz até de sacrificar-se pelos outros, já não era mais 

uma resposta convincente: “Mas ele, que se arriscava assim para avisar-me, não 

representava uma minoria por quem valia a pena sacrificar-me? (CARDOSO, 

1934, p. 277). O autor de Salgueiro (1935), assim como os intelectuais ligados 

ao ISEB, não vê no passado de um povo colonizado as perspectivas de futuro do 

país, mas também destes intelectuais procurou se afastar, pois, como 

demonstrou em Maleita, não acreditava que esse mesmo passado cederia lugar 

facilmente ao pensamento racionalizado, ao passo que o país fosse se 

urbanizando e industrializando. Para o escritor, nenhuma das possibilidades era 

válida enquanto alternativa para fazer o país tornar-se desenvolvido. O discurso 

de Lúcio Cardoso, então, se corporifica como uma terceira possibilidade, uma 

terceira via. Se a preservação da cultura popular não era a saída, tampouco o era 

a ciência como forma de consciência, de explicação e de solução dos múltiplos 

problemas com os quais os brasileiros se defrontavam em um país tropical e 

subdesenvolvido. Não é mais possível a redenção pelo arrependimento, mas sim 

pela morte para a ressurreição. 

Dessa forma, Lúcio Cardoso parece aproximar-se da a ideia, a 

exemplo daquela defendida por Arthur Schopenhauer (1788-1860), de que em 

alguns casos a morte pode ser um bem, algo necessário, uma “amiga bem-

vinda”, como nos casos de sofrimento intenso, organismo deficiente ou velho: 

“Se se batesse nos túmulos para perguntar aos mortos se querem ressuscitar, eles 

sacudiriam a cabeça negando” (SCHOPENHAUER, 2000, p. 63). Todavia, a 

visão de Lúcio Cardoso orienta-se por preceitos católicos, segundos os quais a 

morte constitui uma situação necessária para uma nova vida: a ressurreição.  
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E é justamente essa temática que ele procura desenvolver em seu 

quinto romance, Crônica, cujos originais foram entregues ao editor em 27 de 

julho de 1957 (CARDOSO, 1970, p 218), mas publicado pela José Olympio em 

fevereiro de 19592, mesmo ano da publicação de Formação da literatura 

brasileira: momentos decisivos, de Antonio Candido, e de Ordem e progresso: 

processo de desintegração das sociedades patriarcal e semipatriarcal no Brasil 

sob o regime de trabalho livre; aspectos de um quase meio século de transição 

do trabalho escravo para o trabalho livre e da Monarquia para a República, de 

Gilberto Freyre. Para além de uma mera coincidência temporal, não é 

impossível o estabelecimento de diálogos profícuos do romance de Lúcio 

Cardoso com tais obras que se dedicaram ao problema da formação social e 

cultural do Brasil, evidenciando problemas que também interessaram a Lúcio 

Cardoso e que possibilitaram a construção da Crônica: a continuidade do 

sistema literário brasileiro e o processo de desintegração das sociedades 

patriarcal e semipatriarcal no Brasil. 

Publicado pela editora Martins, o livro de Antonio Candido aborda o 

sistema literário brasileiro que se corporificou pela síntese de tendências 

universalistas e particularistas, às quais correspondem dois momentos decisivos: 

o primeiro refere-se às manifestações literárias marcadas pelo Neoclassicismo, 

Ilustração e Arcadismo e o segundo refere-se à tomada de consciência nacional, 

o Romantismo. De tal síntese, segundo ele, resultou a literatura brasileira, “um 

sistema de obras ligadas por denominadores comuns”, a saber: 

 

caraterísticas internas (língua, temas, imagens)... um conjunto de 

produtores literários, mais ou menos conscientes do seu papel; 

um conjunto de receptores, formando os diferentes tipos de 

                                                           
2 Essa edição publicada pela José Olympio (1959) foi utilizada como referência para as 

citações, que foram feitas levando em consideração o título dos capítulos/fragmentos, seguido 

da página. Dessa forma, as referências à Crônica foram feitas conforme o exemplo a seguir, 

substituindo a forma (AUTOR, ano, p.): (Diário de André – conclusão, p. 03). Apenas a 

referência ao “Mapa da Chácara dos Meneses” esboçado por Lúcio Cardoso apresenta 

referências conforme a ABNT. 
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público, sem os quais a obra não vive; um mecanismo 

transmissor (de modo geral, uma linguagem, traduzida em 

estilos), que liga uns aos outros (CANDIDO, 1959, p. 17).  

 

Assim, do conjunto autor-obra-público (produção-transmissão-

recepção) corporifica-se a literatura, um tipo de comunicação inter-humana, 

“como sistema simbólico, por meio do qual as veleidades mais profundas do 

indivíduo se transformam em elementos de contato entre os homens, e da 

interpretação das diferentes esferas da realidade” (CANDIDO, 1959, p. 17). 

Dessa forma, Candido procura separar os momentos significativos do 

processo de formação da Literatura Brasileira de suas primeiras manifestações, 

excluído o Barroco e seus representantes. Embora estivesse ciente de que 

poderia “[considerar a literatura brasileira] independente desde Gregório de 

Matos” (CANDIDO, 1959, p. 22), Candido deixa de fazê-lo, excluindo o 

Barroco enquanto momento do processo de formação da Literatura Brasileira e 

Antonio Vieira e Gregório de Mattos Guerra, suas obras e público, enquanto 

denominadores desse sistema. Este poeta, representante do Barroco brasileiro, 

conforme explica Candido, “embora tenha permanecido na tradição local da 

Bahia, não existiu literariamente (em perspectiva histórica) até o Romantismo, 

quando foi descoberto, sobretudo graças a [Francisco Adolfo de] Varnhagen; e 

só depois de 1822 e da edição de Vale Cabral pôde ser devidamente avaliado”, 

ou seja, “não influiu, não contribuiu para formar o nosso sistema literário” 

(CANDIDO, 1959, p. 18). 

Haroldo de Campos (1929-2003) em O sequestro do barroco na 

formação da literatura brasileira: o caso de Gregório de Mattos (1989), 

mesmo demonstrando respeito pela opinião de Antonio Candido, conforme 

subentendido na utilização do trecho de Nietzche em epígrafe, mostra-se 

inconformado com a injusta exclusão de Gregório de Mattos do sistema literário 

brasileiro: 
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Um poeta cuja produção é marcantemente representativa de um 

estilo (o Barroco) que por sua vez a transcende e que se 

prolonga em seus efeitos (estilemas) para além dela no espaço 

literário, mesmo depois que essa obra e seu autor, como tais, 

tenham experimentado um processo de ocultação e passado de 

ostensivos a recessivos no horizonte recepcional (CAMPOS, 

1989, p. 41). 

 

A vasta obra de Gregório de Mattos é representativa do Barroco brasileiro, pois 

tinha “um público efetivo”, embora “reduzido”, apesar de “experimentado um 

processo de ocultação e passado de ostensivos a recessivos no horizonte 

recepcional” (CAMPOS, 1989, p. 41).  

Corroborando antecipadamente com Campos, Alfredo Bosi (1994a, p. 

37), que inclui, em sua História concisa da literatura brasileira, tanto os 

escritos literários dos autores barrocos quanto aqueles dos jesuítas e cronistas do 

Quinhentismo, considera a produção de Gregório de Mattos Guerra rica, não 

somente por ser fonte para a vida social dos Seiscentos, mas também pelo nível 

artístico que atingiu. Os primeiros escritos da Literatura Brasileira que 

documentam a instauração do processo de colonização, a exemplo da Carta El-

Rei D. Manuel sobre o achamento do Brasil, de Pero Vaz de Caminha (1450-

1500), e das descrições dos cronistas, são, segundo o autor, informações sobre a 

terra e o homem brasileiro, colhidas por viajantes e jesuítas europeus, os quais 

legaram a esse sistema simbólico o reflexo da visão do mundo e da linguagem 

do colonizador enquanto sugestões temáticas e formais. 

Contudo, preciso colocar limites a essa discussão. Aqui não nos 

interessa discutir a inclusão ou exclusão do Barroco e seus representantes do 

processo de formação da literatura brasileira , mas sim perceber que Candido, ao 

privilegiar um certo tipo de história literária evolutivo-linear-integrativa, para 

usar as palavras de Campos (1989, p. 36), procura ordenar harmoniosamente as 

produções literárias, sem levar em consideração constantes reelaborações 

sofridas por esses sistema, a exemplo da inclusão de Gregório de Mattos Guerra 

durante o século XIX. O crítico, na busca por harmonia e equilíbrio, deixa de 
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enfatizar que o sistema muda porque o grupo de escritores e leitores está 

mudando: os autores e obras que compõem o referido sistema são relidos a cada 

geração afim de que se apresentem novas interpretações, seja para subi-los ou 

rebaixá-los em uma escala de relevância que também se altera no tempo. É 

precisamente isso que ocorreu com de Mattos Guerra durante o século XIX e 

que ovem ocorrendo com Lúcio Cardoso e sua obra, pois, nos últimos vinte 

anos, autor e obra ganharam relevância, despertando o interesse das novas 

gerações de leitores. 

Ao analisar a produção dos escritores brasileiros do século XX, 

Candido buscou dar conta da “formação da continuidade literária, - espécie de 

transmissão da tocha entre corredores, que assegura no tempo o movimento 

conjunto, definindo os lineamentos de um todo” (CANDIDO, 1959, 18). Por 

cinco vezes Antônio Candido se manifestou sobre a produção do autor de A luz 

no subsolo (1936). A primeira vez foi em 1953, quando ele publica, na revista 

Staden-Jahrbuch do Institut Hans Staden, o artigo “Die Literatur als Ausdruck 

der Kultur im zeitgenössischen Brasilien” (A literatura como expressão de 

cultura no Brasil contemporâneo), que anos mais tarde foi publicado juntamente 

com “Soziologische Betrachtungen über die moderne Literatur Brasiliens” 

(Considerações sociológicas sobre a moderna literatura do Brasil, 1955), sob o 

título de “Literatura e cultura de 1900 a 1945 – panorama para estrangeiros” na 

coletânea Literatura e sociedade(1965). Quinze anos depois, ele publica, pela 

Monte Ávila Editores, o ensaio Introducción a la literatura de Brasil, em que 

analisa o sistema literário brasileiro, desde a primeiras manifestações até o 

momento posterior a sua consolidação. Em outubro de 1979, ele participa do 

encontro sobre ficção latino-americana contemporânea no Woodrow Wilson 

Center for Scholars, Washington, com a comunicação “O papel do Brasil na 

nova narrativa”, lida na ausência do autor por Roberto Schwarz e publicada com 

o título de “Os brasileiros e a literatura latino-americana” na revista Novos 
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Estudos CEBRAP, em dezembro de 1981. Um ano depois, ele participa do 

Simpósio sobre a revolução de 1930 no Rio Grande do Sul, organizado pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com a comunicação “[Revolução 

de 30 e a cultura]”, exposta no painel "O processo de 30 e suas consequências" e 

publicada na coletânea Simpósio sobre a revolução de 1930 no Rio Grande do 

Sul, pela ERUS, 1983. Por fim, em 1996, Candido publica, pela Humanitas, 

publicações da FFLCH/USP, o ensaio Iniciação à literatura brasileira-resumo 

para principiantes, escrito inicialmente para leitores estrangeiros, como capítulo 

de uma obra coletiva (que acabou não sendo publicada) sobre o Brasil, a ser 

editada na Itália no quadro das comemorações do 5.º Centenário do 

descobrimento da América, tendo como organizador o professor Ricardo 

Campa. 

Nos referidos discursos, Candido enquadra a obra de Lúcio Cardoso 

em uma das quatro tendências que marcaram a segunda fase do Modernismo, 

segundo momento decisivo que, para ele, mudou os rumos e vitalizou toda a 

inteligência brasileira. Para o autor d’Os parceiros do Rio Bonito(1964), o 

Modernismo é uma das fases em que se divide naturalmente a literatura 

brasileira na primeira metade do século XX: a primeira vai de 1900 a 1922, 

sendo a continuidade do período denominado de Pós-romântico, iniciado 1880; 

a segunda, o Modernismo, vai de 1922 a 1945; a terceira vai de 1945 a 1960 e 

desenvolve ou contraria a obra dos antecessores dos anos imediatos aos anos de 

1930 e 1940: os anos 50 tiveram menos vigor, mas contribuíram para a 

consolidação da média,  havendo “maior  número  de  bons  livros  do  que  em  

qualquer  outro  momento  da nossa  ficção” (CANDIDO, 1981, p. 62 – Grifos 

meus). 

A segunda fase se divide em duas gerações: a primeira (1922-1930), 

ao deixar de lado o patriotismo ornamental de Olavo Bilac (1865-1918), Coelho 

Neto (1864-1934) ou Rui Barbosa (1849-1923), procurou mostrar como a 
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literatura brasileira era diferente da europeia e como se devem ver e exprimir 

diversamente as coisas, seja procurando exprimir a forma e a essência de seu 

país, seja porfiando em pesquisar, em experimentar formas novas e descobrir 

sentimentos ocultos e; a segunda (1930-1945), liberta e amadurecida, é marcada 

por autores que, segundo Candido, podem ser agrupados em quatro tendências 

distintas.  

Denominados romancistas do Nordeste, os primeiros escritores dessa 

segunda fase modernista “desenvolvieron, modernizaron y al que introjetaron 

otras influencias de la novela brasileña y extranjera, adaptándolo a sus 

necessidades de expressión, o llegando espontáneamente a él, por la tendencia 

de describir con fidelidad el espetáculo del mundo, que es una de las constantes 

de la novela, desde la picaresca española de los siglos XVI y XVII”3 

(CANDIDO, 1968, p. 84). A narrativa é marcada pela preponderância do 

problema sobre a personagem: “eine wie bedeutsame Rolle die Bewegung spielt; 

der aus ihr hervorgegangene Roman bietet sich als ein Instrument zur 

Ergründung menschlicher und sozialer Fragen dar, inmitten einer der grössten 

und radikalsten Stürme unsrer Geschichte”4 (CANDIDO, 1953, p. 33). 

Candido também inclui nessa segunda geração do Modernismo os 

escritores denominados espiritualistas ou católicos, embora coloque em 

evidência seu distanciamento em relação aos autores marcados pela 

interpretação radical da sociedade: 

 

Das Jahrzehnt von 1930 ist in der Tat in Brasilien, namentlich in 

seinen letzten Jahren, von intensiver spiritualistischer Gärung 

erfült. Aus dem Symbolismus, aus dem katholischen 

Verkündungswerk von Jackson de Figueiredo, aus dem 

                                                           
3 Tradução livre: “desenvolveram, modernizaram e introjetaram outras influências do 

romance brasileiro e estrangeiro, adaptando-o a suas necessidades de expressão, ou chegando 

espontaneamente a ele, pela tendência de descrever com fidelidade o espetáculo do mundo, 

que é uma constante da novela, desde a picaresca espanhola dos séculos XVI e XVII”. 
4 Tradução do autor: “tal limitação determina o importantíssimo caráter de movimento dessa 

fase do romance, que aparece como instrumento de pesquisa humana e social, no centro de 

um dos maiores sopros de radicalismo da nossa história” (CANDIDO, 1965, p. 148). 



32 
 

Nationalismus solte sich eine ganze Reihe ideologischer und 

ästhetischer Richtungen ergeben. Cornélio Pena (sic) und Lúcio 

Cardoso befassen sich in ihren Romanen (Fronteira – Grenze; 

Luz no subsolo, Mãos vazias – Licht im Untergrunde, Leere 

Hände) mit Problemen des Inneenlebens; Plínio Salgado 

gestaltet soziale Fragen (O esperado, O cavaleiro de Itararé – 

Der Erwartete,Der Reiter von Itararé); Otávio de Farias gibt 

dramatische Entwicklungen (Mundo dos mortos. Caminhos da 

vida - Tote Welten, Lebenswege). Sie alle bringen abweichende 

Strömungen zum Ausdruck, sei es in Bezug auf den Neu-

Realismus der Mordernen, sei es hinsichtlich de rim allgemeinen 

radikalen Gesellschaftsauffassung5 (CANDIDO, 1953, p. 34). 

 

Diferentes dos denominados “‘novelistas del Nordeste’ [Graciliano Ramos, José 

Lins do Rego y Jorge Amado], los cuales traen a su obra el paisaje y problemas 

humanos de aquella región”6 (CANDIDO, 1968, p. 85), segundo ele,  

 

los indagadores y estilistas, [a ejemplo de Lúcio Cardoso], casi 

todos pertencientes a las regiones urbanizadas del Centro del 

país, tratan los problemas humanos, si no con más profundidad, 

al menos con mayor independencia de las circunstancias de 

lugar, lo que les otorga a veces un carácter más universal7 

(CANDIDO, 1968, p. 91). 

 

A terceira linha, representada por Marques Rebelo, João Alphonsus 

(1901-1944) e Cyro dos Anjos, seria a dos equidistantes da direita e da esquerda 

quanto à ideologia; e quanto à escrita, passando longe tanto da dureza realista 

dos nordestinos quanto da angústia dilacerante dos católicos. E uma quarta e 

última seria a sulista, aquela dos que poderiam ser chamados de radicais 

                                                           
5 Tradução do autor: “O decênio de 30 é com efeito, no Brasil, sobretudo em seus últimos 

anos, de intensa fermentação espiritualista. Do Simbolismo, da pregação católica de Jackson 

de Figueiredo, do nacionalismo, resultarão várias tendências ideológicas e estéticas. O 

romance introspectivo de Cornélio Pena (Fronteira) e Lúcio Cardoso (Luz no subsolo, Mãos 

vazias); social, de Plínio Salgado (O esperado, O cavaleiro de Itararé); dramático, de Octávio 

de Faria (Mundos mortos, Caminhos da vida), exprimem, seja um inconformismo com o 

neorrealismo dos modernos, seja com a sua interpretação geralmente radical da sociedade” 

(CANDIDO, 1965, p. 149).  
6 Tradução livre: “romancistas do Nordeste, os quais trazem em sua obra a paisagem e os 

problemas humanos daquela região”. 
7 Tradução livre: “os espiritualistas, [a exemplo de Lúcio Cardoso], quase todos pertencentes 

às regiões urbanizadas do Centro do país, tratam os problemas humanos, se não com mais 

profundidade, ao menos com maior independência das circunstâncias de lugar, o que lhes 

outorga às vezes um caráter mais universal”. 
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urbanos, atentos à desarmonia da sociedade, mas também aos problemas 

pessoais, como Érico Veríssimo e Dionélio Machado (1895-1985).  

As quatro linhagens de escritores, segundo Candido, tinham muita 

preocupação com os temas e uma concepção de escrita como veículo, em 

detrimento do objeto central e integrador do processo narrativo, o que os tornava 

“mais conscientes de sua contribuição ideológica e menos conscientes daquilo 

que na verdade traziam como renovação formal” (CANDIDO, 1981, p. 62). Ou 

seja, diferente da primeira geração modernista, os escritores do romance de 30 

abriram mão do projeto estético em favor de projeto ideológico. 

A esse respeito, Candido se apropriou do ponto de vista de João Luiz 

Lafetá (1946-1996) em 1930:a crítica e o Modernismo(1974), que procurou 

situar os romancistas de 30 dentro dos quadros modernistas a partir da distinção 

e tensão entre dois projetos: enquanto a produção literária da década de 20 foi 

marcada pela predominância do projeto estético, a produção posterior fora 

ideológica, colorindo o projeto estético de novos matizes que tanto possibilitam 

realizações felizes, como também desviaram “o conjunto da produção literária 

da linha de intensa experimentação que vinha seguindo e acabam por lhe 

destruir o sentido mais íntimo de modernidade” (LAFETÁ, 1974, p. 21-22). Ao 

expurgar a radicalidade da nova estética proposta nos anos vinte, a produção dos 

romancistas de trinta foi, para Lafetá, marcada ideologicamente por uma 

consciência da função social da literatura que, tomada de forma errada, de 

acordo com os parâmetros de um desguarnecido realismo, provocou o desvio e a 

dissolução do ideário modernista. 

Seguindo essa linha de raciocínio, houve, para Candido, uma perda de 

auréola do modernismo no decênio de 30, uma diluição da vanguarda nas 

palavras de Lafetá, proporcional à sua relativa incorporação aos hábitos 

artísticos e literários. Traço característico desse decênio foi “a extensão das 

literaturas regionais, e sua transformação em modalidades expressivas cujo 
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âmbito e significado se tornaram nacionais, como se fossem coextensivos à 

própria literatura brasileira” (CANDIDO, 1983, p. 113), a exemplo do “romance 

do Nordeste”, da tendência dos equidistantes e da produção do Rio Grande do 

Sul (“gaúcha” ou modernista/urbana), bem como o engajamento espiritual e 

social dos intelectuais católicos, que buscaram, de modo difuso e insinuante,  

 

uma tonalidade espiritualista de tensão e mistério, que sugerisse, 

de um lado, o inefável, de outro, o fervor; e que aparece em 

autores tão diversos quanto Octavio de Faria, Lúcio Cardoso, 

Cornélio Pena (sic), na ficção; ou Augusto Frederico Schmidt, 

Jorge de Lima, Murilo Mendes, o primeiro Vinícius de Moraes, 

na poesia (CANDIDO, 1983, p. 114). 

 

E é nesta última corrente ideológica do decênio de 1930 que Candido 

enquadrou a obra do autor de Histórias da lagoa grande (1939): a tendência 

religiosa que  

 

animou intensamente a vida cultural, sob a liderança de 

pensadores como Alceu Amoroso Lima, prolongando-se 

politicamente pela Ação Católica e, a certa altura, pelas formas 

extremadas de direita, como o Integralismo, versão local do 

Fascismo, fundado e dirigido por um escritor modernista de São 

Paulo, Plínio Salgado (1908-1980), integrante do grupo Verde-

Amarelo [...] O romance de tonalidade espiritualista, permeado 

pelo senso de mistério, teve cultores nos anos de 1930 e 1940, 

valendo citar um que se destacou pela superioridade da 

imaginação e da escrita: Lúcio Cardoso (1913-1968 sic), cujo 

livro de maturidade é Crônica da casa assassinada (1959 - 

CANDIDO, 1999, p. 83). 

 

Diante do exposto percebo que Candido aceita uma série de 

polarizações para os romancistas de 30 no que diz respeito à produção de Lúcio 

Cardoso: a do projeto estético/projeto ideológico, a dos romancistas de 30 em 

dois principais grupos e da obra de Lúcio Cardoso em duas distintas fases. A 

primeira diz respeito à dicotomia projeto estético/projeto ideológico, ficando 

perceptível a valorização da produção dos escritores de 20 por parte de Candido, 

para quem a contenção do fator ideológico garantiu um maior equilíbrio entre os 

dois projetos, tendo como resultado obras literárias satisfatoriamente realizadas 
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do ponto de vista estético. Todavia, esse alinhamento à tese defendida por Lafetá 

deixa evidente um obstáculo difícil de ser contornado. Acredito que não seja 

possível mensurar o grau ideológico de um enunciado, ou seja, determinar, em 

uma escala, se este ou aquele discurso é mais ou menos ideológico. Se assim 

fosse possível, poder-se-ia veicular a hipótese de neutralidade axiológica 

defendida por alguns cientistas sociais tributários do positivismo, a exemplo de 

Émile Durkheim (1858-1917) em Les Regles de la Methode Sociologique (As 

regras do método sociológico – 1894), já que o autor teria a capacidade de 

regular e mensurar a presença da ideologia. Mas, como defendem Max Weber 

(1864-1920), toda ação é movida por um sentido subjetivo, e Mikhail Bakhtin, 

todo enunciado é marcado ideologicamente, de modo óbvio ou não por maneiras 

de ser, pensar, agir e sentir do grupo/sociedade a que pertence o 

agente/enunciador. Desse modo, perde validade discursiva dizer que algumas 

produções foram mais estéticas e outras mais ideológicas. 

A segunda polarização se refere à divisão dos romancistas de 30 em 

grupos distintos: de um lado, encontram-se escritores, como Rachel de Queiroz, 

Graciliano Ramos, José Lins do Rêgo, Jorge Amado, Amando Fontes, entre 

outros, orientados por um realismo de corte naturalista e ancorado nos aspectos 

regionais, cujas obras tinham por quadro as diferentes regiões brasileiras fora do 

eixo Rio-São Paulo. Do outro, encontram-se escritores de orientação intimista, 

cujas obras tratam dos problemas humanos, havendo uma maior independência 

em relação às circunstâncias de lugar, tempo e costumes, o que lhes outorga às 

vezes um caráter mais universal. A esta polarização ele acrescenta duas outras 

tendências que não se alinham nem à dureza realista dos nordestinos nem à 

angústia dilacerante dos católicos: a sulista e a do Centro-Sul.  Embora esta seja 

a tese corrente, dela procuro me afastar por centrar-se em aspectos formais das 

obras daqueles escritores, sem atentar para o fato de que, apesar de 

estilisticamente diferentes, as obras denominadas romances de 30 se 
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solidarizavam na busca de respostas para um período fortemente marcado por 

contradições, tensões, polarizações estéticas e ideológicas. 

Dessa classificação, decorre o último problema: a divisão da produção 

de Lúcio Cardoso em duas fases distintas e antagônicas: uma com obras 

marcadas pelo realismo de corte naturalista e ancorado nos aspectos regionais, a 

exemplo de Maleita e Salgueiro; a outra iniciada como romance A luz no 

subsolo, caracterizada pela sondagem interior, considerada introspectiva e, por 

isso, alheia às transformações sociais, cujo exemplo mais bem acabado é a 

Crônica da casa assassinada. É possível perceber tal distinção sempre que 

Candido aborda a produção de Lúcio Cardoso, citando apenas as obras desta 

“segunda fase”.  

Tal orientação leva críticos, a exemplo de Alfredo Bosi, em sua 

História concisa da Literatura Brasileira, publicada em 1970, pela Cultrix, a 

afirmarem que a fórmula naturalista que o autor de O desconhecido (1940) 

elegera para o livro de estreia foi um engano cultural, induzido pela produção de 

autores como Jorge Amado, Amando Fontes e José Lins do Rêgo. Essa postura 

acaba por atribuir uma posição marginal a Maleita no conjunto da produção do 

autor da Crônica e obscurecer o processo de aprimoramento de Lúcio Cardoso 

como escritor. Ledo equívoco, pois como tentarei mostrar, longe de se oporem, 

os romances guardam em suas arquiteturas resposta para um mesmo problema: 

apesar da diferença estética, as duas obras respondem à mesma preocupação, 

evidenciando uma unidade interna à diversidade externa da obra de Lúcio 

Cardoso, que a vinculam às questões relativas à situação de produção. 

Assim, a Crônica se insere no sistema literário brasileiro abordando 

como temática a desestruturação da família patriarcal brasileira, assunto também 

abordado por Gilberto Freyre em Ordem e progresso: processo de 

desintegração das sociedades patriarcal e semipatriarcal no Brasil sob o 

regime de trabalho livre; aspectos de um quase meio século de transição do 
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trabalho escravo para o trabalho livre e da Monarquia para a República. Esse 

livro de Freyre, publicado pela mesma editora da Crônica, José Olympio, trata 

do terceiro momento de uma história de longa duração: a da família brasileira 

sob o regime patriarcal que, “iniciada com o ensaio Casa Grande & senzala” 

(1933), a constituição do patriarcado rural na Colônia, “teve sua continuação em 

Sobrados e mucambos” (1936), com a desintegração desse patriarcado e do 

desenvolvimento do urbano no século XIX (FREYRE, 1959, p. XXIII).  

Há um intervalo de tempo de vinte e três anos desde a publicação do 

segundo estudo da série, por essa razão parece ser compreensível que, diferente 

dos dois livros anteriores que tratam da “Introdução à história da sociedade 

patriarcal no Brasil”, Ordem e progresso não tenha gozado do mesmo sucesso 

quando de sua publicação. Quando foi publicado, a intelectualidade brasileira 

havia elegido 1930 como parâmetro para suas análises e Gilberto Freyre escolhe 

justamente 1889, a Proclamação da República. Uma outra questão pode ser 

levantada sobre a recepção do livro. As décadas de 50 e 60 são momentos 

quando começam a ser questionadas, respectivamente, "a propalada ideia de 

uma ‘democracia racial’ formulada de modo exemplar na obra de Gilberto 

Freyre" (SCHWACZ, 1998, p. 178) e a validade científica de seus escritos.  

Vem justamente de um dos intelectuais vinculados ao ISEB, Florestan 

Fernandes, ao que tudo indica, a primeira reação ao discurso de democracia 

racial no Brasil, vista como um instrumento ideológico para a manutenção do 

sistema de classes vigente. Os seus estudos sobre a questão racial iniciam-se em 

1953, com pesquisas sobre relações raciais encomendadas pela UNESCO e 

dirigidas por Roger Bastide (1898-1974), cujos resultados são publicados em 

1955, pela editora Anhembi, sob o título de Relações raciais entre brancos e 

negros em São Paulo (BASTIDE; FERNANDES, 1955), reeditado em 1959, 

pela Companhia Nacional, sob o título de Brancos e negros em São Paulo 

(BASTIDE; FERNANDES, 1959). Para Fernandes (1965), em A integração do 
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negro na estrutura de classes, a ideia de democracia racial, professada nos 

escritos de Gilberto Freyre, ainda não tinha lugar no Brasil. A democracia racial 

seria uma utopia, visto que os negros, quando da abolição da escravidão (1888), 

não foram integrados à esfera da cidadania. Fato esse que o próprio Freyre 

procura evidenciar em Ordem e progresso, visto que, em virtude de uma 

valorização da produção, há um negligenciamento em relação à valorização do 

trabalhador, “deixando-se a massa brasileira de descendentes, quer de escravos, 

quer de brancos pobres, em situação de quase inteiro abandono” (Freyre, 1959, 

p.733). 

Já a crítica relativa à validade científica dos escritos de Gilberto 

Freyre, da qual Dante Moreira Leite (1927-1976) é o principal representante, 

procurou estabelecer associação entre o conservadorismo do autor de Ordem e 

progresso e o saudosismo nostálgico do passado patriarcal brasileiro. Leite, em 

O caráter nacional brasileiro, publicado em 1969, ao comparar Casa grande 

& senzala, de Gilberto Freyre, e Os sertões, de Euclides da Cunha (1866-1909), 

salienta que Freyre deforma a realidade, pois baseia suas afirmações em 

intuições da realidade, desprezando a cronologia e o espaço geográfico dos fatos 

descritos: “como não utiliza dados quantitativos, nem pretende fazer 

levantamentos amplos de um período, Gilberto Freyre limita-se à história 

anedótica [...] não é apenas anedótica[, não sendo possível identificar um ponto 

de vista teórico bem definido, nem indicar o método por ele empregado para 

chegar as suas afirmações]. É também escrita e interpretada do ponto de vista da 

classe dominante” (LEITE, 1969, p.250-251). Para Leite, pertencente à 

linhagem do pensamento conservador brasileiro, “Gilberto Freire[, assim como 

Oliveira Vianna,] idealiza o passado brasileiro, aí encontrando os homens e as 

famílias tutelares – homens e famílias que construíram tudo de bom que existe 

no Brasil” (LEITE, 1969, p. 283). 
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Reafirmando colocações feitas por Leite, Carlos Guilherme Mota (n. 

1941), em Ideologia da cultura brasileira: pontos de partida para uma revisão 

histórica, publicado pela Ática em 1977, também avalia a produção de Gilberto 

Freyre do ponto de vista da classe a que este pertencia: “Obras como Casa-

grande e senzala, produzidas por um filho da República Velha, indicam os 

esforços de compreensão da realidade brasileira realizados por uma elite 

aristocratizante que vinha perdendo poder” (MOTA, 1977, p. 58). Freyre, a 

quem Mota chama de “historicista grande-burguês”, adota um “encaminhamento 

[...] hábil, de vez que opera sistematicamente com pares antagônicos” a fim de 

esvaziar “as contradições do processo histórico-social, as classes, e os 

estamentos em seus dinamismos específicos e seus conflitos e desajustamentos 

no sistema social global” (MOTA, 1977, p. 67).   

Nos últimos vinte anos, a crítica sobre Freyre e sua obra vem sendo 

alterada, deixando de lado a recusa total, à la Florestan Fernandes, Dante 

Moreira Leite e Carlos Guilherme Mota, passando por uma valorização com 

restrições, a exemplo de Otavio Ianni (1926-2004), no artigo “A ideia de Brasil 

Moderno”, publicado no número 01 da revista Resgate (1990). Avalia-se, então, 

Freyre enquanto parte da tradição, do panteão de autores brasileiros, que são 

relevantes em algum sentido para o “pensamento social” no Brasil, como o 

fizeram Lúcia Lippi Oliveira e seus pares, que apresentaram trabalhos na VII 

Jornada de Ciências Sociais – “Jornada de Estudos Gilberto Freyre”, realizada 

pela Faculdade de Filosofia e Ciências da Universidade Estadual Paulista, 

campus de Marília (SP). 

Feitas as devidas ressalvas, faz-se necessário analisar o conteúdo da 

obra para relacionar ao estudo que estou propondo sobre a Crônica. Em Ordem 

e progresso, Gilberto Freyre, num esforço de reconstrução temporal, espacial e 

vivencial, procura aplicar ao caso brasileiro a advertência de Julián Marías 

(1914-2005) em La estructura social: teoria y método (A estrutura social: 
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teoria e método – 1955), “de que se deve procurar estudar historicamente uma 

sociedade – ‘sujeito plural’ – considerando nela a presença, num mesmo tempo, 

de várias gerações” (FREYRE, 1959, p. XX). Na tentativa de interpretação do 

passado íntimo do homem nacional, através do seu existir ou do seu viver no 

mesmo período, ele procura reconstruir, como explicita no subtítulo, o cenário 

da passagem da Monarquia para a República e do trabalho escravo para o 

trabalho livre, analisando aspectos sociais, culturais, econômicos e políticos no 

período de cerca de cinquenta anos (1870-1920), através da coexistência de 

quatro gerações – bisavô, avô, pai e filho – que formariam uma “época mínima”, 

com intervalo de tempo de aproximadamente dezessete anos entre as gerações.  

Ao analisar esse “tempo sociologicamente único e característico”, 

Freyre procura apontar que traços característicos da sociedade brasileira estavam 

sendo mantidos e que transformações estavam em curso entre o fim do século 

XIX e começo do século XX, sob pressão de novas condições de contato, 

principalmente com o mundo burguês europeu, através das “relações entre o 

mundo pessoal e o impessoal, dentro do qual se formou o mesmo indivíduo; sua 

simbiose com os espaços – o físico, o social, o cultural – pelos quais se estendeu 

sua vida de brasileiro ou sua atividade ou sua imaginação, numa época de 

transição” (FREYRE, 1959, p. XXX-XXXI). 

Segundo ele, as transformações ocorreram respeitando a natureza 

fundante do sistema: a ordem. Elas ocorriam levando em consideração a 

“permanência de formas sociais que viriam resistindo à mudança de substância 

cultural: inclusive ética, às vezes confundida com o ethos” (FREYRE, 1959, p. 

CLXVIII). Mudava-se de regime para conservar a ordem, que impossibilitou o 

caos: 

 

Uma ordem que no Brasil se revelou melhor equilibrada que em 

qualquer desses outros países [da América chamada de latina], 

graças, talvez, à simbiose que aqui se estabilizou, em dias 

decisivos para a formação nacional, entre a forma monárquica 

ou autoritária de governo – a forma, é bem de ver, e não 
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substância – e a organização patriarcal da família: simbiose que 

em vez de dificultar, favoreceu, sob vários aspectos, o 

desenvolvimento da população em sociedade em vários aspectos 

democrática (FREYRE, 1959, p. XXXV).  

 

A República consolidou-se conservando a organicidade da sociedade e 

a unidade nacional, herdadas do Império, porque 

 

alguns dos próprios conservadores brasileiros mais lúcidos e 

mais ligados ao Império assimilaram a ideia de um novo 

regímen político ao seu sistema moral de valores brasileiros 

fundamentais – e portanto necessários a uma sistemática 

nacional de ordem, de estabilidade e de integridade, e também 

de progresso – revela da parte deles menos “apatia oriental” – 

revelada talvez pelo grande número ou pela massa – que 

capacidade ou sabedoria de contemporização: virtude britânica, 

espantosamente desenvolvida por aqueles conservadores 

plásticos – pois eram ao mesmo tempo homens atentos ao futuro 

– no trópico americano (FREYRE, 1959, p. 08). 

 

A ordem prevaleceu sobre o progresso, conforme prescrevia a máxima 

positivista de Augusto Comte (1798-1857) “Le progrès est le développement de 

l’ordre”8 (COMTE, 1929, p. 180), que serve de epígrafe ao discurso de Freyre e 

cuja inscrição encontra-se, abreviada, na bandeira brasileira, adotada pelos 

republicanos em 19 de novembro de 1889, mesmo sobre protestos de 

tradicionalistas, a exemplo de Eduardo Prado (1860-1901). Para entender a 

situação discursiva que ali se instaurou quando Freyre fez uso da máxima de 

Augusto Comte e mais adiante no caso da Crônica, faço uma apropriação das 

contribuições de Paulo Bezerra em “Dialogismo e polifonia em Esaú e Jacó”. 

As palavras registradas por Freyre colocam o leitor diante de uma duplicidade 

discursivo-estrutural, quer pela presença de dois autores dialogicamente 

intertextualizados – Augusto Comte, que inicia o texto, e Freyre, que apresenta 

sua análise sobre o período de desintegração da sociedade patriarcal no Brasil, 

quer pelo sentido que tal epígrafe encerra, ou seja, a ordem como base para a 

mudança. Ordem e progresso começa com um espaço quase-vazio 

                                                           
8 Tradução livre: “O progresso é o desenvolvimento da ordem”. 
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(liminaridade dialógica) a ser preenchido pelas diferentes vozes que aí se 

cruzam – a do filósofo francês e os depoentes introduzidos por Freyre.  

A forma abreviada do lema positivista que dá título ao livro evidencia 

a tese a ser desenvolvida: a sociedade brasileira, ordem social total, “conservou 

na República suas formas principais de ser, ou de vir sendo, desenvolvidas 

durante séculos de relações íntimas – embora nem sempre harmoniosas - ou de 

interpenetração profunda entre [...] várias ordens” (FREYRE, 1959, p. XXV), a 

saber: a social, a política, a cultural, a étnica, a econômica, a religiosa, “que têm 

se juntado para formar, às vezes contraditoriamente, o sistema nacional, a um 

tempo uno e plural, em seu modo de ser ordenação ou sistematização de vida e 

de cultura” (FREYRE, 1959, p. XXVI). Assim, Freyre, mesmo identificando em 

tais ordens progressos desiguais e contraditórios, vê “uma ordem metassocial 

marcada pelo equilíbrio, pela acomodação, pela conciliação entre ordem 

nacional e progresso, entre Império e República, entre passado e futuro” 

(OLIVEIRA, 2003, p. 145).  

A conciliação entre conservação e mudança permitiu a sobrevivência 

dos símbolos e valores definidores do ethos brasileiro, oriundos da cultura, da 

economia, do governo, da religião e, principalmente, da família sob o regime do 

sistema patriarcal: 

 

os acontecimentos revolucionários de 89 em grande parte 

absolvidos ainda quentes e até crus pela constante como que 

instintivamente conservadora da sociedade brasileira, tão ágil às 

vezes, sob a aparência de inércia ou apatia, em assimilar 

inovações, como foi a República ao seu modo de ser Presente, 

sendo ainda Passado: e Passado quase sempre disposto a entrar 

em confabulações com o Futuro (FREYRE, 1959, p. 26). 

 

Os valores socioculturais do sistema patriarcal (personalismo, familismo, 

privatismo), mantidos durante a implantação de República, transformaram-se 

lentamente se não em novo conjunto, pelo menos em nova combinação de 

formas sociais: aos republicanos do primeiro feitio parece ter-lhes sido “sensato 
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ou prudente continuar o Brasil republicano a ser, no essencial de sua 

organização social, o mesmo Brasil monárquico incluindo-se, nesse essencial, 

todo um conjunto de símbolos reguladores ou ordenadores das relações de 

poder” (FREYRE, 1959, p. 122). Fato esse mimetizado por Lima Barreto (1881-

1922) em Triste fim de Policarpo Quaresma (1915), principalmente, ao tratar 

da forma como o presidente Floriano Peixoto (1839-1895) procurou gerir o país, 

como se fosse o próprio imperador deposto anos antes. 

Assim, posicionado em fins da década de 1950, Freyre, ao analisar o 

período de 1870 a 1920, pelos olhos das quatro gerações de brasileiros nascidos 

entre 1850 e 1900, volta sua atenção para a normalidade, visível e presente, 

“iniciada se não com a Ditadura Getúlio Vargas, sob as vigorosas provocações à 

ordem estabelecida que resultaram nessa ditadura, isto é, as inquietações 

operárias de 1919, e os movimentos militares, animados de ingênuos mas 

perigosos ideais messiânicos de 22, de 24, de 30” (FREYRE, 1959, p. XXV). 

Tal normalidade seria a culminância do processo de desintegração das 

sociedades patriarcal e semipatriarcal no Brasil, tematizado também por Lúcio 

Cardoso na Crônica, mas de uma forma inteiramente oposta àquela de Freyre. 

Todavia, antes de se dedicar à situação da família, Lúcio Cardoso 

tematizou o processo de urbanização ocorrido no Norte de Minas Gerais, em 

fins do século XIX, propondo-se responder um questionamento que também 

motivará a escrita do seu quinto romance. 
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CAPÍTULO II OU DAS HISTÓRIAS DE OUVIR  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cidade sem Deus, crescendo pela força do sangue de todo o 

sertão nortista, fora, até bem pouco tempo, a cidade do pecado, 

das mulheres nuas e danças lúbricas. Sodoma sertaneja sem 

consciência de culpa (CARDOSO, 1934, p. 261). 
 

 

 

 

 

recisamos, caro leitor, voltar no tempo. O ano é 1934: 

estreia de Lúcio Cardoso como romancista, com Maleita, 

quando o autor contava com 22 anos. O retorno se faz 

necessário para se atar as duas pontas da trajetória 

literária de Lúcio Cardoso, cindida por uma parte da crítica 

literária. Digo uma parte, porque a outra parece ter se dado conta do quão 

inadequado é separar a obra de nosso escritor em duas fases distintas, 

antagônicas e, mais do que tudo, excludentes: uma social, a outra intimista. 

Trilhando por esta senda, alguns críticos conseguiram, com a leitura do primeiro 

romance, antecipar (ou melhor seria profetizar como o fazem todos os oráculos, 

que têm o falar dobrado?) os caminhos do romance percorridos por Lúcio 

Cardoso. Um deles foi Agrippino Grieco (1888-1973) que nos apresenta a 

seguinte impressão da leitura que fizera de Maleita: 

P  
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Prova ele que uma cidade em começo, mesmo num sítio bem 

ornado, bem composto pela natureza, é tão triste, tão infeliz, 

quanto uma cidade velha que se avizinha do fim, que está 

prestes a ser cidade morta. Onde quer que se reúnam dez 

homens e se levantem duas casas há sempre a perspectiva de 

todas as catástrofes. Nada mais semelhante a um edifício em 

ruínas que um edifício em construção (GRIECO, 1935, p. 101 

– Grifos meus). 

 

As palavras de Grieco sintetizam de forma magistral o percurso 

literário de Lúcio Cardoso: uma alma atraída pelo claustro, desejosa de 

liberdade. E, com a imagem do edifício – construção/ruínas, o crítico nos fala de 

cousas futuras, prenuncia para o leitor a história de um projeto concretizado um 

quarto de século mais tarde: a Crônica da casa assassinada (1959). A esta 

distância temporal acrescento a publicação de Salgueiro (1935), A luz no 

subsolo (1936), Mãos vazias (1938), Histórias da Lagoa Grande (1939), O 

desconhecido (1940), Dias perdidos (1943), Inácio (1945), A professora 

Hilda (1946), O anfiteatro (1946) e O enfeitiçado (1954). Vinte e cinco anos e 

dez publicações (se ficarmos apenas com as novelas e romances) parecem ter 

pesado à mão de Lúcio Cardoso, fazendo-o amadurecer como romancista na 

busca de respostas para representar imaginariamente a realidade que o 

atormentava. 

O primeiro romance de Lúcio Cardoso parece ser, então, se dermos 

crédito ao fragmento abaixo e a ele acrescentarmos esse desejo por liberdade, a 

primeira tentativa desesperada de reproduzir essa realidade que atormentava 

nosso escritor, ou melhor, de ter acesso a ela:  

 

Se invento, minha invenção, no entanto, não é rica: pinto sempre 

visões da mesma cidade. Não sei qual seja, nem onde seja ⎯ sei 

que existe. Escavando em mim, encontro-a sempre: é a mesma 

que desesperadamente tendo (sic) reproduzir em meus romances 

(CARDOSO, 1961).  

 

E, com esse discurso, Lúcio Cardoso parece se aproximar, a partir de um campo 

social distinto, da proposta de Pierre Bourdieu (1930-2002), orientado pela 
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filosofia de Gaston Bachelard (1884-1962), de capturar a lógica mais profunda 

do mundo social submergindo na particularidade de uma realidade, 

historicamente situada e datada, a fim de construí-la, todavia, como “un cas 

particulier du possible[,] sans que jamais le particulier puisse évoquer le 

générale”9 (BACHELARD, 1937, p. 58), ou seja, uma figura em um universo de 

configurações possíveis, com a finalidade de captar “o invariante, a estrutura, na 

variante observada” (BOURDIEU, 1996, p. 15). Orientando-me por essa lógica, 

não é incorreto afirmar que Maleita é a primeira das tentativas de responder a 

uma possível questão formulada por Lúcio Cardoso também para a Crônica, 

isto é, respostas para um mesmo e velho problema: que condições seriam 

necessárias para o surgimento de uma outra configuração social? 

Lúcio Cardoso, conforme já mencionei, não via no passado de um 

povo colonizado as perspectivas de futuro do nosso país e procura demostrar 

com Maleita se a desejada mudança poderia ser o resultado do processo de 

urbanização da sociedade brasileira, ou seja, da transformação de uma sociedade 

de costumes baseada em habitus (práticas/usos) predominantemente “coloniais” 

para uma sociedade disciplinar, em que um novo modo de vida se configurasse a 

partir da e na implantação e atualização de habitus denominados urbanos e 

civilizados. 

Para nos contar uma história do processo de desenvolvimento urbano 

no Brasil, Lúcio Cardoso situou a ação de seu primeiro romance no começo da 

última década dos oitocentos, quando a produção industrial têxtil começava 

expandir seus negócios para o Norte de Minas Gerais: “Alguém, de tato 

profundo e vistas largas, notou a extraordinária possibilidade de um porto 

comercial no lugarejo que margeava o rio São Francisco” (CARDOSO, 1934, p. 

10). O potencial do povoado para atividades comerciais despertou o interesse 

dos Menezes (qualquer semelhança com o sobrenome da família de Vila Velha 

                                                           
9 Tradução livre: “um caso particular do possível[,] sem que jamais o particular possa evocar 

o geral”. 
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seria apenas mera coincidência!), “comerciantes em grosso da cidade de 

Curvelo” (CARDOSO, 1934, p. 10). Esses comerciantes mandaram construir 

depósitos para estocagem de algodão em rama e venda de tecidos da Companhia 

Cedro e Cachoeira de Fiação e Tecido, fato que contribuiria para o 

desenvolvimento urbano de Pirapora, até então “um lugarejo [quase] 

desconhecido naquela época”, não fossem as notícias trazidas por aventureiros e 

comboieiros perdidos, que “falavam nas cafuas e na maleita que devastava” 

(CARDOSO, 1934, p. 10). 

Lúcio Cardoso construiu, assim, um espaço romanesco no qual 

consegue assimilar artisticamente o desenvolvimento de uma realidade urbana 

no Brasil em fins do século XIX. Essa realidade havia tomado de assalto até 

mesmo localidades sem nenhum indício de industrialização, como é o caso de 

Pirapora, uma aldeola, disposta à margem direita do Rio São Francisco, “como a 

metade angular de uma cruz, cruz tortuosa e miserável, sobre o vermelho roxo 

da terra” (CARDOSO, 1934, p. 15). Ao optar por um mundo imaginário situado 

na confluência dos anos posteriores à Abolição da Escravatura e à Proclamação 

da República - Pirapora do final do século XIX, nosso autor constrói uma 

imagem cronotópica, nela nota-se que os processos de desenvolvimento urbano 

empreendidos pelas elites mineiras começaram a se corporificar, alterando 

antigas formas de relação tempo-espaciais, como possibilidade de apagar o “selo 

racial, o ar bizarro dos quilombos em balburdia, hoje aqui, amanhã ao Deus 

dará, sempre com a fisionomia de transitoriedade dos fugitivos”, marcado pela 

“influência mais ou menos viva das tabas indígenas, restos de um barbarismo 

cuja força a brutalidade da terra não deixara morrer” (CARDOSO, 1934, p. 15). 

O sertão precisava civilizar-se para atender aos interesses comerciais das elites. 

Esse processo de assimilação do tempo, do espaço e do indivíduo 

histórico real desvela contradições da urbanização brasileira. Os processos de 

desenvolvimento urbano no Brasil não foram impulsionados diretamente pela 
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industrialização (ainda incipiente) e a urbanização passava a ser indutor de 

transformações para viabilizar o comércio e circulação de mercadorias. Emília 

Viotti da Costa, em seu ensaio “Urbanização no Brasil no Século XIX”, 

procurou investigar os empreendimentos urbanizadores ao longo dos oitocentos. 

De acordo com a historiadora, a urbanização brasileira era “um tipo de 

urbanização que não [seguia] as formas do modelo clássico de urbanização 

fundado na análise do processo urbano nas áreas centrais do sistema capitalista” 

(COSTA, 1977, p. 179 – Grifos meus).  

Desligando-se do quadro que o gerou, o fenômeno urbano se expandia 

como forma de reproduzir as condições necessárias ao desenvolvimento do 

capitalismo: espaço e tempo de produção e reprodução de relações sociais que 

ao mesmo tempo constituíam e eram constituídas pelo espaço. Os efeitos desse 

processo de urbanização se mostraram contraditórios, pois antecedem as 

transformações do espaço urbano, decorrentes da implantação de indústrias, e 

misturam, no mesmo tempo e espaço, situações específicas de realidades sociais 

inteiramente distintas: uma, derivada de formações econômicas escravistas, e a 

outra, implícita nas novas formações econômicas impulsionadas pelo capital 

industrial emergente (LEFEBVRE, 1991, p. 30). 

Para especificar o porquê dessa escolha, é preciso considerar algumas 

hipóteses construídas a partir de informações coletadas a respeito da situação de 

enunciação de Maleita. Primeiramente, a escolha por Pirapora talvez tenha sido 

feita porque a história do povoado estava ligada à terra natal do nosso escritor, 

Curvelo, que assim aparece mimetizada na narrativa: “Com suas ruazinhas 

tortuosas, seus becos escuros e esburacados, seus muros cobertos de flores, sua 

vida de legítima pobreza, Curvelo era, então, como ainda hoje, uma das mais 

importantes do sertão mineiro” (CARDOSO, 1934, p. 137). Tal fato sugere que, 

apesar de ter abandonado sua terra natal quando criança, ela se fazia presente 

nas memórias do grupo familiar de Lúcio Cardoso, acompanhando-o seja em 
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Belo Horizonte ou no Rio de Janeiro: sentia tal como suas personagens a 

necessidade “de rememorar fatos caducos” como forma de manter viva, agora 

que pisava em terra diferente, “alguma coisa que ainda falasse do velho lar 

desmanchado” (CARDOSO, 1934, p. 56). O material para compor os 

acontecimentos desvelados no enredo de Maleita lhe foi contado por “Velhas 

vozes [que] contavam velhas histórias” (CARDOSO, 1934, p. 55) de um dos 

membros de seu grupo familiar. 

O pequeno povoado, até a sua emancipação política em 1911, era um 

dos distritos do referido município mineiro, localizado entre as bacias do rio São 

Francisco, rio das Velhas e rio Paraopeba. De Curvelo, vieram as ordens para 

transformar Pirapora em um entreposto comercial, visto que, enquanto ponto de 

convergência, “o lugarejo tocava com todo o Norte, pelas águas do São 

Francisco” (CARDOSO, 1934, p. 43), via para circulação de mercadorias e 

pessoas. Dentre as ordens, chamo atenção para as providências solicitadas por 

Antônio Menezes “à Câmara de Curvelo [...] para que os valores da Companhia 

de Navegação Baiana, obrigados por contrato, se detivessem em Pirapora” 

(CARDOSO, 1934, p. 43), ficando evidente a necessidade de transformar o 

espaço para atender aos interesses capitalistas, pois, como informa seu Anjo a 

Joaquim, “O governo [já dava] ajuda pra Companhia de 300 pataracos. Firmaro 

mesmo um contrato que manda as embarcação topá três dias aqui” (CARDOSO, 

1934, p. 22-23). Contudo, somente após a solicitação de Joaquim por carta aos 

diretores da Cedro e Cachoeira, a Companhia Baiana de Navegação se viu 

obrigada a cumprir o contrato: “Precisamos que os vapores, já por si tão 

escassos, se detenham aqui [em Pirapora] para avivar o comércio, trazer 

mantimentos e levar correspondência (CARDOSO, 1934, p. 43).  A pressão 

desses diretores junto ao poder político local surte efeito, pois a solicitação foi 

atendida: “... escrevi depois, conseguindo a parada, por três dias, dos vapores da 
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Cia. Baiana. Creio que o “Saldanha Marinho” já aí se deterá no próximo...” 

(CARDOSO, 1934, p. 48). 

Ou talvez tal escolha fora motivada tendo em vista que, quando da 

publicação de Maleita, Pirapora estava em processo para conseguir sua 

emancipação jurídica em relação à comarca de Curvelo (instalada em 1892, 

quando foi desmembrada da comarca de Rio Paroapeba – SILVA; DINIZ; 

MOTA, 2000, p. 209). O processo tem início em 1º de janeiro de 1918, com a 

criação do termo de Pirapora, formado pelos distritos da sede, de Guaicuí e de 

São Francisco de Pirapora (atual Buritizeiro). O primeiro juiz municipal 

nomeado foi Euclides Gonçalves de Mendonça (Doutor Duque), ao qual se 

seguiram os juízes Francisco de Paula Mota (1920), João Luciano Pereira da 

Silva (1921), Antônio Alexandrino Diniz (1921), Felipe Alves Sampaio 

(substituto/1924), João da Costa Rios (1924), Diógenes Carlos da Cunha (1930) 

e Otávio Vieira Machado (1935). É na gestão deste último que foi, então, criada 

a comarca de Pirapora em 30 de junho de 1935, sendo instalada no dia 15 de 

abril de 1936 (SILVA; DINIZ; MOTA, 2000, p. 210). Assim, enquanto Lúcio 

Cardoso arrastava para a arquitetura de seu romance de estreia certos 

acontecimentos, problemas e cenários relativos ao processo de urbanização, que 

iria favorecer a emancipação do pequeno povoado, fundindo-os num todo 

compreensivo e concreto, a situação de enunciação do romance era marcada 

pelas disputas no campo jurídico para elevação do termo de Pirapora à condição 

de Comarca. 

Se tais hipóteses se confirmam, não sei afirmar com veemência. Sei 

apenas que a escolha por Pirapora do final do século XIX impôs a Lúcio 

Cardoso certos limites no que diz respeito à constituição de um narrador, visto 

que, assim como o faz Manuel Antônio de Almeida em Memórias de um 

sargento de milícias (1854), ele delimita o campo de ação da narrativa de 

Maleita a um tempo e um espaço que não se fizeram conhecer por meio da 
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experiência vivida, mas sim adquirida através das histórias contadas sobre seu 

pai e suas aventuras no sertão de Minas Gerais. Tal escolha lhe restringiu as 

possibilidades dentro de que lhe foi possível operar, pois, para construir tal 

realidade, não lhe era possível constituir a si mesmo como narrador de um 

passado que não lhe foi acessível pela memória individual.  

Ele recorreu, tal como Almeida, à memória social. No caso concreto 

de Lúcio Cardoso, ela se chamava Joaquim Lúcio Cardoso, seu pai, que havia 

sido representante comercial em Pirapora da Companhia Cedro e Cachoeira de 

Fiação e Tecido, de propriedade da família Mascarenhas, de Curvelo. Assim, ao 

construir o discurso com uma matéria-prima já existente e trabalhada em um 

campo social distinto, nosso autor recria, então, segundo questões que o 

instigavam, acontecimentos em torno da vida aventureira do pai, constituindo 

um narrador a partir da memória histórica configurada no discurso biográfico. 

Fato este que afasta o primeiro romance de Lúcio Cardoso de Memórias de um 

sargento de milícias, pois Almeida “escolheu — conscientemente ou não! —, 

como matéria-prima romanesca, a memória histórica configurada no discurso 

popular!” (RIBEIRO, 1996a, p. 193). O mundo imaginário de Maleita é 

construído segundo a ótica das camadas dirigentes e não das camadas populares. 

O narrador de Maleita encarna a figura de um dos tipos de narrador, 

do qual nos fala Walter Benjamin (1892-1940), em “O narrador – considerações 

sobre a obra de Nikolai Leskov”: o narrador que viajou para longe e que retorna 

para contar sua experiência – arquétipo do navegante (BENJAMIN, 1994, p. 

198), cujo exemplo mais bem acabado é Sindbad, o navegante – personagem de 

alguns dos contos que compõem o تاب ف ك لة أل ي لة ل ي  Quitab alif laila ua – ول

laila ou Kitāb alf layla wa layla (Livro das mil e uma noites). Esse narrador 

que cria uma imagem sua para movimentar dentro do universo narrado, 

praticamente, não apresenta afastamento quanto à matéria narrada, mesmo 
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havendo transcorrido aproximadamente quarenta anos em relação aos 

acontecimentos apresentados. 

Ao trabalhar com o discurso biográfico, Lúcio Cardoso opta pela 

“descrição de uma vida” (BAKHTIN, 2010b, p. 139). Tal opção se assemelha 

aquela que se apresenta na Crônica. Se em Maleita, nosso autor elege para 

narrador uma figura que participou dos eventos por ela narrados, na Crônica a 

imagem de autor que assume a narração cede a palavra para aqueles que 

vivenciaram os acontecimentos que estão sendo narrados. Apesar de serem 

individualidades distintas (narrador e personagens), a proximidade com a 

matéria narrada dota tanto o discurso do narrador de Maleita quanto os 

discursos das personagens na Crônica de certa familiaridade e confiabilidade: 

eles contam os fatos que viram, presenciaram e dos quais participaram. Essas 

imagens que narram têm nome e podem ser identificadas, sendo possível 

vincular suas vozes “à situação social, cultural e histórica de uma personagem 

visível papável, localizada e materializada, com uma cara e um sexo” 

(RIBEIRO, 1996b, p. 390). 

A forma como Joaquim (mesmo que quase nunca pronunciado, visto 

que aparece apenas uma única vez na carta que lhe é endereçada por seu 

capataz, Bento Pinto de Souza, para pedir Maria em casamento) escolheu para 

contar o enredo assemelha-se a uma longa carta que se corporifica sob formas e 

modos de um diário de viagem, misturado com um diário pessoal. Digo isso 

porque o narrador inicia sua narrativa indicando uma data: “Agosto, 1893” 

(CARDOSO, 1934, p. 05). E ele nos conta, mais ou menos, a seguinte história: 

em agosto de 1893, poucos dias depois de se casar, ele, juntamente com a 

mulher, Elisa, e alguns homens contratados, viaja para Pirapora com a 

“obrigação de organizar o comércio e incentivar a vida no povoado nascente” 

(CARDOSO, 1934, p. 10). Havia sido contratado para representar em Pirapora, 

antigo distrito de S. Gonçalo das Tabocas, com todas as regalias, a Cedro e 
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Cachoeira. Durante mais de oito dias, cortou o sertão mineiro em direção ao 

povoado localizado às margens do Rio São Francisco. O percurso foi marcado 

por vários contratempos e é justamente por um deles que o narrador começa 

desenrolar para o leitor os fios de sua história: 

 

As rédeas bambas batiam no corpo do animal e, ao trote manso, 

o caboclo despencava-se todo, insensível, o olhar parado, não 

via coisa alguma. Os lábios apertados, contraídos, denunciavam 

a luta; uma onda amarela espalhava-se rapidamente pelas suas 

faces, enquanto um tremor sacudia o queixo negro de barba. 

Súbito, tombou para frente e entregou-se, arquejando de febre, 

sacudido como se o atacasse o mal de São Guido. (CARDOSO, 

1934, p. 05). 

 

A maleita marca sua presença já nas primeiras linhas do romance, 

arrebatando um dos integrantes da comitiva. Também conhecida por malária, 

impaludismo ou sezão, essa doença era muito comum no sertão de Minas 

Gerais, bem como ainda o é nas regiões Centro-Oeste e Norte do Brasil, embora 

já tenha sido controlada na Europa e América do Norte. A forma como o 

narrador descreve os sintomas da enfermidade evoca sua visão religiosa da 

doença: o corpo era arena onde se travava uma luta entre o bem e o mal. 

Impotente diante da doença que fazia o caboclo arder em febre, Joaquim 

ordenou que o arrieiro ficasse com o doente até que passasse o acesso (cuja 

duração é de aproximadamente três a quatro horas), enquanto a caravana seguia 

viagem. O narrador procura evidenciar que a maleita está sempre na espreita 

para “interromp[er] o ritmo da vida” (CARDOSO, 1934, p. 76), fazendo, 

primeiro, de sua esposa e depois dele também suas vítimas. 

Esse e outros contratempos acabaram por alongar o tempo da viagem, 

fazendo com que Joaquim duvidasse de seus cálculos: “Garantira estarmos em 

Pirapora ao cair do dia. Confiava em meus cálculos e jurava que o lugarejo não 

devia se encontrar muito longe. E como a noite viesse chegando, atordoei-me” 

(CARDOSO, 1934, p. 08). Começava a duvidar se de fato ele e sua caravana 

estavam nas proximidades do rio São Francisco. Apesar dos contratempos e da 
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dúvida, ele mantinha-se otimista como forma de incentivar os demais 

componentes do comboio, sobretudo, sua esposa Elisa, que, receosa do futuro, 

“Arrastava de Curvelo o temor de quem não conhece o mundo” (CARDOSO, 

1934, p. 10). 

A certeza começou apenas a se firmar em seu espírito quando 

percebera que o caminho se tornava mais largo e já respirava um ar diferente, 

com vagos ressaibos de fumaça que saia dos fornos de barro do povoado. De 

repente o rio surge a sua frente: 

 

Profundamente sereno, ardendo aos últimos lampejos da tarde. 

Banhado de uma cor indefinível, cinza-verde ou cinza-

avermelhado. Parecia uma cousa viva, rolando na areia da praia, 

diferente da calma que guardava no centro, como lâmina 

incendiada de uma faca (CARDOSO, 1934, p. 13). 

 

Essa e outras descrições que o narrador faz do rio São Francisco 

impressionam tanto que Grieco o identifica como a “personagem máxima, o 

verdadeiro protagonista do livro”, pois “o rio São Francisco, como que 

borbulhando sangue arterial, vive de uma vida espantosa”. Sem se esquecer de 

ressaltar “a formação, o crescimento da cidade que se desenvolve como uma 

criatura de carne e osso”, o crítico quase que eleva o rio à categoria de símbolo, 

como Nilo para África ou Ganges para a Índia: “É ele que nutre, que fecunda, 

que por assim dizer amamenta todas as criaturas, todas as populações que lhe 

surgem, que lhe crescem às margens” (GRIECO, 1935, p. 99-100). Apesar de 

reconhecer a importância do rio para o enredo de Maleita, vou elevar, como 

demonstrarei mais adiante, uma outra personagem ao posto de protagonista do 

romance: Anjo Gabriel da Anunciação, conhecido simplesmente por seu Anjo. 

A proximidade do rio indicava que estavam perto de Pirapora. O 

primeiro aceno do povoado foi uma cabana humilde, feita de folhas de palmeira 

de buriti. E é com certa imprecisão que o narrador descreve a primeira imagem 

que tem do povoado: “Uma fileira de casas, talvez uma dúzia, talvez duas ou 
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três, margeava o rio. Adiante, subia outra espécie de rua, onde apontavam as 

choupanas cobertas de buriti” (CARDOSO, 1934, p. 14). Ele deixa revelar pelo 

olhar as condições materiais da população do lugarejo, cujos recursos para 

construção das habitações eram retirados da mata próxima ao rio. E, ao 

descrever uma mulher que encontrara a caminho da casa onde se instalaria 

(único casebre de telha, feito de adobes grosseiros, pertencente ao fazendeiro 

Tiago do Brejinho), oferece ao leitor a imagem da realidade lamentável do 

lugar: “Toda sua figura falava da solidão e da tristeza do lugar, mostrando, em 

largo gesto, o povoado humilde e o rio sonolento, rolando com dificuldade” 

(CARDOSO, 1934, p. 15). Essa imagem passa a se acentuar ainda mais, não 

somente com a proximidade, mas também com a convivência com os demais 

moradores de Pirapora. Percebem-se aqui referências ao determinismo 

mesológico difundido em obras como Germinal (1885), de Émile Zola (1840-

1902), e O cortiço (1890), de Aloísio Azevedo, para o qual o indivíduo seria o 

retrato do meio onde vive: visão que subverte a estética romântica de que o 

mundo seria uma extensão do eu. 

Uma vez instalado, Joaquim começa a estabelecer relações com os 

moradores locais. A necessidade de mantimentos o leva a conhecer Anjo Gabriel 

da Anunciação, conhecido pela alcunha de seu Anjo. Era um homem amarelo, 

pequenino, que puxava de uma perna. Havia chegado já há muitos anos de 

Diamantina. Como este mesmo informa, um diabo havia se metido em seu corpo 

e o feito peregrinar até chegar a Pirapora. Ele recebera Joaquim com um agudo 

ar de desconfiança, astúcia e frieza, pondo em relevo traços característicos do 

povo mineiro: “O alfaiate falava vagarosamente, quase arrastado, pensando bem 

as palavras, com evidente preocupação de falar certo” (CARDOSO, 1934, p. 

23). O modo como seu Anjo age na presença do outro sugere sempre tratar-se de 

encenações. Embora as descreva, o narrador nem sempre consegue perceber a 

intenção das performances teatralizadas de seu Anjo: “A voz do alfaiate tornou-
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se mais pachorrenta, como da primeira vez em que o vira” (CARDOSO, 1934, 

p. 35). 

Além do fornecimento dos primeiros mantimentos, ele ajudou 

Joaquim com informações sobre os vapores da Cia Baiana de Navegação, com 

informações sobre os tropeiros da região e dele o narrador obteve as primeiras 

referências sobre os moradores do lugarejo: “Faz nada. Come e dança. [...] 

Batucam noite e dia. Pra mim é mior, pois guardo ojeriza deles. Bebem muito e 

dia chega em que topo algum estripado na cerca” (CARDOSO, 1934, p. 26). 

Mas não é somente isso, a todo momento ele produzia fissuras na consciência de 

Joaquim e foi o responsável por construir as condições necessárias para o 

conflito entre os nativos e o(s) forasteiro(s). O alfaiate encarna uma figura 

oblíqua e dissimulada (mas sem os olhos de cigana), capaz de transitar entre 

universos culturais (a cultura popular e a cultura oficial), possibilitando uma 

relação de contiguidade, que produz um terceiro elemento na relação tensa e 

conflituosa que se construiu entre forasteiros e nativos, como demostrarei mais 

adiante. Seu Anjo tem um papel relevante na narrativa, visto que Joaquim 

identifica-se com seu Anjo por se tratar de um forasteiro como ele, mas ao 

mesmo foi incorporado ao cotidiano do pequeno povoado. 

Foi a pedido de Joaquim que seu Anjo o acompanhou nas pesquisas 

para escolha do local onde seriam construídos os armazéns. É interessante 

observar que mesmo portador de um conhecimento racionalizado, Joaquim se 

submete ao conhecimento que o alfaiate tem do povoado. Incapacitado de 

acessar sozinho o mundo social dos habitantes de Pirapora, Joaquim, na 

condição de forasteiro, necessita de um guia que o auxiliasse na aventura de 

conhecer o outro e seu mundo. Seu Anjo o apresenta a João Randulfo, que é 

assim descrito pelo narrador: 

 

Todo ele transpirava manha e esperteza, como o mel farto que 

escorre pelo orifício dos favos. Não era moço. A carapinha 

começava a embranquecer junto às orelhas, caídas como as de 
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um cachorro e as rugas sulcavam-lhe as faces enfeitadas por 

uma barba rala, enrolada em ponta sob o queixo (CARDOSO, 

1934, p. 35). 

 

É interessante observar que Joaquim, tal como Natividade em Esaú e 

Jacob (1904), de Machado de Assis, deixa o seu mundo definido e racional e vai 

procurar auxílio para o começo de suas atividades no mundo de baixo, profano, 

assistemático. Esse fato, analisado por Paulo Bezerra em “Dialogismo e 

polifonia em Esaú e Jacó”, sugere que “a cultura oficial, a despeito de toda a sua 

pretensão à autossuficiência, não encontra em seu próprio espaço a resposta para 

os seus problemas especificamente burgueses” (BEZERRA, 2006, p. 40): quer 

seja a preocupação de Joaquim com a escolha do solo propício para a construção 

dos armazéns, quer seja a preocupação prematura de Natividade com o futuro 

dos filhos. A falta de respostas dentro dos discursos racional e religioso oficiais 

obriga os representantes da cultura dominante a procurar respostas na cultura do 

outro. Há, pois, como constata Bezerra, um cruzamento de vozes, de valores e 

pontos de vista de mundos diferentes que precisam coexistir para atender às 

expectativas das elites. A cultura burguesa “tem de aceitar a existência e a 

presença do outro, do diferente, como condição essencial de sua própria 

sobrevivência” (BEZERRA, 2006, p. 40). Contudo, não basta saber apenas o 

que o outro pensa e opina, é preciso conhecê-lo: “fiz um plano de aprender 

melhor os hábitos e conhecer mais a vida da aldeola” (CARDOSO, 1934, p. 39). 

Procurar conhecer o outro e sua cultura evidencia por parte de Joaquim a 

tentativa de evitar erros cometidos quando do(s) encontro(s) de povos de 

culturas diferentes, tal como o foi entre os espanhóis e os índios: Cristóvão 

Colombo (1451-1506) via os nativos do Novo Mundo como objetos, 

incapacitados de comunicação com os europeus – fala sempre para os índios e 

nunca com os índios – ele reconhece a diferença e recusa-se a aceitá-la 

(TODOROV, 2003, p. 42).  
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Por isso quando Joaquim procurou Randulfo, este se dispôs a ajudá-lo 

desde que construísse os armazéns beirando o casebre do curandeiro. Tal acordo 

sugere um desejo pela valorização de seu imóvel. Contudo, aceitar o outro 

implica que esse outro possibilite a satisfação de certas expectativas e, quando 

essa satisfação não ocorre, o conflito se instaura. É o que aconteceu entre 

Joaquim e João Randulfo. Em um plano muito inferior ao povoado, o local 

indicado pelo curandeiro era ainda o leito do rio, fato que desagradou a Joaquim 

e o fez ordenar aos trabalhadores que abandonassem a tarefa já começada e 

procurassem outro lugar mais seguro de uma possível enchente. A mudança não 

agradou ao velho curandeiro que, insatisfeito, pede a Seu Anjo que transmita a 

Joaquim uma ameaça: “Olha, seu Anjo, diga pra aquele home, que ele não faz as 

casas pegado a mim, mas que pode conta um inimigo...” (CARDOSO, 1934, p. 

41). João Randulfo ainda tenta um obséquio com Joaquim, mas este se recusa a 

construir os depósitos nas proximidades do casebre do curandeiro, recusando-lhe 

a relação de amizade, a ser construída pela troca de favores.  

Ao solicitar de Joaquim um obséquio, Randulfo apela para um sistema 

de princípios que ainda orientam as relações sociais no Brasil: a cordialidade, 

“padrão de convívio humano”, baseado em relações de simpatia, as quais 

sustentam as relações familiares e a convivência entre os amigos. Ela não 

pressupõe polidez, boas maneiras, civilidade, mas o predomínio de 

comportamentos de aparência afetiva e pessoal: cordial vem de cordis, que 

significa coração (HOLANDA, 1936, p. 101). Digo isso, porque o curandeiro 

evocou a amizade como forma de conseguir o obséquio desejado. Evocou os 

valores que herdamos dos povos ibéricos, segundo os quais, nas relações sociais, 

tudo pode ser negado, exceto um favor a um amigo: “Preciso [que construa os 

tais depósitos junto a mim], juro. Vossemecê pode contar com minha amizade” 

(CARDOSO, 1934, p. 46-47 – Grifos meus). O que importava para João 

Randulfo, no empreendimento para construção dos depósitos da Cedro e 
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Cachoeira, não era o resultado material que se pretendia alcançar, mas sim os 

sentimentos e inclinações que levavam um amigo ou parente a socorrer outro.  

O tipo de solidariedade que parece permear a relação a ser construída 

por Randulfo com Joaquim é a prestância (helpfulness), para usar o termo 

cunhado por Margaret Mead, em Cooperation and Competition Among 

Primitive Peoples, em oposição ao termo cooperação (cooperation): 

  

… we found it necessary to make a somewhat similar distinction 

between cooperation and helpfulness. In cooperation, the goal is 

shared and it is the relationship to goal which holds the 

cooperating individuals together; in helpfulness, the goal is 

shared only through the relationship of the helpers to the 

individual whose goal it actually is10 (MEAD, 1961, p. 17). 

 

Dessa forma, o que importa para João Randulfo “é o dano[, rivalidade,] ou 

benefício[, prestância,] que uma das partes pode fazer à outra” (HOLANDA, 

1956, p. 66). E assim ao ver recusada sua amizade e negado o obséquio por 

Joaquim, Randulfo jura vingança. Estava assim instaurado o conflito: de um 

lado, os antigos moradores do povoado; do outro, Joaquim e os demais 

forasteiros que ao povoado chegariam. 

O tempo de residência no povoado passa a ser um elemento definidor 

e diferenciador entre os grupos em conflito. Nesse aspecto, Lúcio Cardoso 

mimetiza no mundo imaginário que criou relações de poder e prestígio 

semelhantes àquelas observadas por Norbert Elias (1897-1990) e John L. 

Scotson (1928-1980) em uma pesquisa realizada no final dos anos 50, em uma 

pequena comunidade batizada com o nome fictício de Winston Parva – The 

established and the outsiders: a sociological enquiry into community problems 

(Os estabelecidos e outsiders: sociologia das relações de poder a partir de uma 

pequena comunidade - 1965). Nesse povoado industrial do Sul da Inglaterra, os 

                                                           
10 Tradução livre: “Achamos que é necessário marcar uma distinção entre cooperação e 

prestância. Na cooperação,o objetivoé compartilhadoe arelação com ameta é o quemantém 

aspessoas que colaboramjuntas;na prestância,o objetivoé compartilhado apenaspor meio da 

relaçãodos ajudantespara o indivíduo, cujo objetivo é realmente”. 
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autores observaram a existência da diferença e desigualdade social como 

relações entre grupos distintos, denominados established (estabelecidos) e 

outsiders. Segundo Elias e Scotson, os dois grupos não diferem quanto à classe 

social, nacionalidade, ascendência étnica ou racial, credo religioso ou nível de 

instrução, mas no seguinte fato: “um deles[, os estabelecidos,] era um grupo de 

antigos residentes, estabelecido naquela área havia duas ou três gerações, e o 

outro[, os outsiders,] era composto de recém-chegados” (ELIAS & SCOTSON, 

1994, p. 24). 

  Assim posso dizer que Lúcio Cardoso refrata/materializa em 

Maleita a imagem de uma constante universal: a relação entre estabelecidos e 

outsiders, respectivamente nativos e forasteiros. Entretanto, nosso autor o faz 

maximizando a distinção entre os grupos, visto que, ao materializar no 

enunciado a realidade brasileira do Norte de Minas Gerais do final do século 

XIX, ele somatiza e intensifica outras diferenças: classe social, ascendência 

étnica, credo religioso e nível de instrução. Não é apenas o tempo de residência 

no povoado que distingue os dois grupos, mas um conjunto de aspectos a ele 

agregado.  

Àquela descrição feita de João Randulfo, acrescento a descrição da 

habitação e da mulher do velho curandeiro, que acentua ainda mais as diferenças 

entre os nativos e os forasteiros: 

 

Colocado em plano muito inferior ao povoado, estava construído 

o casebre do curandeiro. Tinha uma porta arrancada e o mato 

rasteiro ia invadindo vagarosamente o circuito em torno da casa, 

subindo pelos ingazeiros de folhas escuras e tomando conta do 

caminho rasgado até a porta. Os porcos focinhavam livremente 

nas fossas imundas, abertas em toda parte. Um tacho de fazer 

sabão, meio carcomido pelo tempo, estava aberto junto à cerca, 

e a colher abandonada servia de poleiro a um galo cego [...] 

Atrás dele, uma negra seminua resmungava. Os seios grandes 

balançavam, e tinha pisaduras, cicatrizes, mordidas, pelos 

ombros, pela cara. Quando percebeu que nós [Joaquim e seu 

Anjo] aproximávamos, correu para dentro, rindo muito alto 

(CARDOSO, 1934, p. 34-35). 
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Diferente de Joaquim, porta-voz da cultura e da ideologia oficial das 

elites brasileiras, instruídas e ditas esclarecidas, João Randulfo encarnava a 

figura do nativo. Representava a população nativa de Pirapora: uma população 

formada por negros e mestiços, descendentes de ex-escravos e indígenas, que, 

livres e pobres, na nova ordem social pós-escravista engrossam as fileiras das 

camadas populares. Tais camadas sociais, aos olhos das elites (e Joaquim não 

tem um olhar diferente!), passaram a representar, por meio de uma lógica 

abstrata embasada nas ideias de Honoré Antoine Frégier (1789-1860), chefe do 

escritório de polícia de Paris, sobre a questão do trabalho, da ociosidade e da 

criminalidade, “classes perigosas”. De acordo com essa lógica, pobres e 

perigosos denotavam e descreviam uma mesma “realidade”: 

 

Les classes pauvres et vicieuses ont toujours été et seront 

toujours la pépinière la plus productive de toutes les sortes de 

malfaiteurs: ce sont elles que nous désignerons plus 

particulièrement sous le titre de classes dangereuses; car, lors 

même que le vice n'est pas accompagné de la perversité, par cela 

qu'il s'allie à la pauvreté dans le même individu, il est un juste 

sujet de crainte pour la société, il est dangereux. Le danger 

social s'accroît et devient de plus en plus pressant, au fur et à 

mesure que le pauvre détériore sa condition par le vice et, ce qui 

est pis par l'oisiveté. (FRÉGIER, 1840, p. 07). 

 

Tais ideias começam a circular no Brasil durante o último quartel do 

século XIX, sendo, sobretudo, utilizadas pela comissão parlamentar encarregada 

de analisar o projeto de lei sobre a repressão à ociosidade, no debate ocorrido na 

Câmara dos Deputados do Império do Brasil em meses posteriores à lei de 

abolição da escravidão, de 13 de maio de 1888. É assim que a passagem 

mencionada acima aparece dialogicamente intertextualizada no discurso dos 

deputados da comissão parlamentar, em sessão de 10 de outubro de 1888: 

 

As classes pobres e viciosas, diz um criminalista notável, 

sempre foram e hão de ser a mais abundante causa de todas as 

sortes de malfeitores: são elas que se designam mais 

propriamente sob o título de – classes perigosas –; pois quando o 

mesmo vício não é acompanhado pelo crime, só o fato de aliar-
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se à pobreza no mesmo indivíduo constitui justo motivo de 

terror para a sociedade. O perigo social cresce e torna-se de mais 

a mais ameaçador, à medida que o pobre deteriora a sua 

condição pelo vício e, o que é pior, pela ociosidade (FRÉGIER 

apud CHALHOUB, 1996, p. 21). 

 

Para Sidney Chalhoub, esse trecho é uma “babel de ideias” produzida 

por Frégier e alegremente encampada pelos deputados da comissão parlamentar. 

Era uma babel de ideias, porque se encontrava distante de uma ideia precisa de 

“classes perigosas”, como a que foi proposta por Mary Carpenter (1807-1877), 

em seu estudo sobre criminalidade e infância culpada, intitulado Reformatory 

Schools: for the children of the perishing and dangerous classes and for juvenile 

offenders (1851). Diferente de Frégier, Carpenter faz uso da expressão “classes 

perigosas” de modo bastante restrito: 

 

That part of the community which we are to consider, consists 

[…] of those who have already received the prison brand, or, if 

the mark has not been yet visibly set upon them, are notoriously 

living by plunder, - who unblushingly acknowledge that they 

can gain more for the support of themselves and their parents by 

stealing than by working, - whose hand is against every man, for 

they know not that any man is their brother; - these form the 

dangerous classes11 (CARPENDER, 1851, p. 02). 

 

Para a autora, apenas as pessoas que haviam escolhido como 

estratégia de sustento práticas criminosas, e não o trabalho, fazem parte das 

classes perigosas. E, por não levar em consideração a necessidade dessa precisão 

ao termo, a fusão entre “classes pobres” e “classes perigosas” ocorre quase que 

naturalmente no discurso de Frégier apropriado pelas elites, a ponto de 

animalizar e inferiorizar as classes populares: “O povo retorna aos costumes 

primitivos, andam nus como bichos e matam sem remorsos. A vida é um inferno 

                                                           
11 Tradução livre: “Essa parte dacomunidade queestamosa considerar, é composta poraqueles 

[...] que já receberama marcade prisão, ou, se a marca não tenha sido ainda definida 

visivelmente sobre eles, estão notoriamentevivendo de furtos, - que despudoradamente 

reconhecem queeles podem ganhar mais para o apoio de si mesmos ede seus familiares por 

roubar do que trabalhar, - cuja mão é contratodos os homens, porque eles não sabem que 

qualquer homem é seu irmão; - formam as classes perigosas”. 
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e as crianças nascem para o vício, aprendendo desde cedo toda sorte de 

infâmias. São como pobres animaizinhos” (CARDOSO, 1934, p. 218-219). 

Assim, a noção de que a pobreza de um indivíduo era condição suficiente para 

torná-lo potencialmente perigoso teve significativas consequências para o 

imaginário social brasileiro. 

Tais consequências podem ser evidenciadas pela forma como o 

Joaquim vê os nativos. Eles são vistos naturalmente como classes perigosas, 

porque ofereciam problemas e criavam dificuldades para a organização do 

trabalho, como fica evidente quando ele procurou trabalhadores para a 

construção dos depósitos: 

 

Detive o mulato. 

Ia metido numas calças de zuarte e carregava uma rede de 

pescar. 

- Olá, amigo, pelo que vejo vai pescar? 

- Nhor sim. 

Fitava-me desconfiado, constrangido. 

- Escuta: preciso de trabalhadores. Quer ganhar dinheiro? 

- Nhor não. 

Surpreendi-me: 

- Pescar é menos rendoso. Vou lhe oferecer um bom serviço, 

quer ver? 

Coçou a carapinha: 

- Vossemecê sabe... não é por isso... 

Parecia cada vez mais confuso. 

- Então? 

- Mode seu Randulfo... Ele disse pra gente não i... 

Era verdade. O mulato vingava-se. 

- Mas é por causa daquele ladrão? Você tem medo dele? 

- Nhor não. Mas não é bom caçar ojeriza com ele... Os doente... 

Traía um incrível receio. Randulfo era para eles sagrado. 

- Só por isso? 

- É. 

Afastou-se prudentemente. A expressão do olhar mudou. 

Denunciava agora dúvida, malícia, piedade. 

Some, diabo! – gritei furioso. Ainda há muita gente por aqui. 

Mas havia muito pouca. Foi o alfaiate quem me disse: 

- Olha, tou lhe contando isso porque sou amigo... Mas tou 

arriscando a pele. Pode ser que um dia apareça emborcado aí na 

estrada...  (CARDOSO, 1934, p. 48-50). 
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O caboclo teme represálias de Randulfo, que era a autoridade religiosa 

do povoado: o sacerdote responsável principalmente por tratar dos doentes. Este 

usa essa autoridade sabiamente, pois aterrorizava e ameaçava os caboclos para 

que não trabalhassem para Joaquim, como informa seu Anjo: “O Randulfo disse 

pro pessoal que não o ajudasse, pois vossemecê tinha ordens de Curvelo pra 

queimá as cafua toda e roubá os mulatos. Disse também que se visse caboclo 

trabaiando, trabuco véio ia funcioná... (CARDOSO, 1934, p. 50). Entretanto, a 

renúncia em aceitar a proposta de trabalho oferecida por Joaquim talvez não 

fosse apenas o medo das ameaças do curandeiro, mas sim a possibilidade de não 

assumir responsabilidades, de viver ociosamente.  

É preciso atentar para o choque entre duas lógicas distintas: a de 

Joaquim e a do caboclo por ele interpelado. Quem a explica muito bem é 

Helena, personagem de Machado de Assis (1876). Embora situada em um 

cronotopo distinto, o da vigência da ordem escravocrata, é possível compreender 

as duas lógicas através do discurso de Helena, pois, como foi mencionado, 

Lúcio Cardoso situa o enredo da narrativa de seu primeiro romance nos anos 

imediatos ao pós-abolição, evidenciando a permanência da mentalidade 

senhorial-escravista. Durante um passeio a cavalo, Helena tenta justamente fazer 

com que Estácio perceba a existência de outros sentidos para além de sua 

vontade, ao expor para ele outra maneira de ver o mundo. Para o jovem 

mancebo, a riqueza, com a qual estava acostumado, dava ao seu possuidor “a 

maior felicidade da terra, que é a independência absoluta”, comprando até 

mesmo o tempo, que é o bem mais precioso e fugitivo. Não haveria deveres, 

apenas direitos. No outro extremo, estaria, segundo ele, a “escravidão moral que 

submete o homem aos outros homens” (ASSIS, 1876, p. 68), ou seja, apenas 

deveres. A escravidão no imaginário, partilhado por senhores, escravos e 

homens livres, era uma situação de dependência absoluta. Estácio reforça o seu 

argumento contrastando sua situação, independência absoluta, como a de um 
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preto, que lhe parece ser um escravo, dependendência absoluta: este gastaria 

mais tempo para percorrer o mesmo trajeto que ele e a irmã fariam em menos 

tempo a cavalo. Estácio defende a ideia de um tempo que se compra, mesma 

ideia de Joaquim: “Quer ganhar dinheiro? [...] Pescar é menos rendoso. Vou lhe 

oferecer um bom serviço, quer ver?” (CARDOSO, 1934, p. 48). 

Helena apresenta ao irmão, então, outra possibilidade de analisar o 

quadro a ela apresentado: 

 

Tem razão, disse Helena: aquele homem gastará muito mais 

tempo do que nós em caminhar. Mas não é isto uma simples 

questão de ponto de vista? A rigor, o tempo corre do mesmo 

modo, quer o esperdicemos, quer o economizemos. O essencial 

não é fazer muita coisa no menor prazo; é fazer muita coisa 

aprazível ou útil. Para aquele preto o mais aprazível é, talvez, 

esse mesmo caminhar a pé, que lhe alongará a jornada, e lhe fará 

esquecer o cativeiro, se é cativo. É uma hora de pura liberdade 

(ASSIS, 1876, p. 69). 

 

Ao refletir sobre a situação que lhe fora apresentada, Helena procura 

mostrar para Estácio a existência de uma outra concepção: “O essencial [...] é 

fazer muita coisa aprazível ou útil” (ASSIS, 1876, p. 69).Essa parece ser a 

mesma concepção que orientava a conduta dos caboclos em Pirapora. Não 

aceitar a proposta de trabalho de Joaquim significava garantir um espaço de 

autonomia conquistado com a alforria, a fuga e a abolição da escravidão: “É 

uma hora de pura liberdade” (ASSIS, 1876, p. 69). A todo momento o narrador 

se refere ao povoado como resquícios de quilombo e aldeia indígena, espaços 

sociais onde as formas de trabalho eram totalmente diferentes daquelas 

requisitadas pelo capitalismo em expansão. Para os nativos, a ideia de ser livre, 

vista por Joaquim e seu Anjo como preguiça, significava simplesmente trabalhar 

onde e quando quisessem, indo de encontro às necessidades do capitalismo, 

pois, para este, ser livre significava não ser mais escravo, ou seja, vender sua 

força de trabalho aos novos modelos de produção da sociedade capitalista. De 

uma forma ou de outra, limites foram impostos tanto à organização do trabalho 
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em Pirapora, quanto ao mundo idealizado por Joaquim, onde as coisas aparecem 

apenas enquanto expressão de sua vontade, não havendo espaço para o 

reconhecimento dos direitos do outro: a negativa do caboclo diante da oferta de 

trabalho deixa Joaquim surpreso, ou seja, para ele, não haveria a possibilidade 

de negativa para sua oferta. 

A solução encontrada por Joaquim, ou melhor sugerida por seu Anjo, 

foi a de trazer trabalhadores do Norte, principalmente da Bahia: “operários. Os 

homens desta zona eram conhecidos como trabalhadores e mesmo que não 

tivesse outras qualidades, para mim já seria uma grande coisa, ter gente que me 

fosse dedicada de corpo e alma” (CARDOSO, 1934, p. 51-52). É interessante 

observar que o narrador descreve os baianos como pessoas trabalhadoras, 

representação esta que parece se opor a forma como estes mesmos baianos são 

visto pelo Brasil atualmente: extremamente preguiçosos. A chegada dos 

“imigrantes” impulsionou a transformação do povoado, mas também contribuiu 

para acentuar ainda mais o conflito, pois eram vistos pelos nativos como 

invasores: 

 

Em breve a algazarra soou no povoado. 

[...] 

Os caboclos do lugar, reunidos num só bloco, fitavam 

estupefatos a invasão. 

Como? Aquela gente toda, barulhenta, diferente, vinha ocupar o 

povoado? 

Sentiam-se esmagados pela vivacidade dos imigrantes, mais 

alegres, mais cheios de vida. 

Mudos, seguiam o desfilar dos forasteiros, mediam as mulheres 

com o olhar, desviando a vista das miradas dos homens. 

Estavam vencidos (CARDOSO, 1934, p. 53). 

 

E, além de empecilhos à organização do trabalho, os nativos, segundo 

o narrador, criavam também problemas para a manutenção da ordem pública, 

visto que os hábitos dos nativos favoreciam a desordem, conforme fica evidente 

na carta enviada a Curvelo: 
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... e não é possível que continue esta ordem de coisas. Os 

homens pescam nus, bem como as mulheres e as crianças, que 

chegam a transitar nesse estado. Em terna idade já se aprende o 

batuque em meio às orgias. São tão comuns os conflitos, que 

raras as manhãs em que nuvens de urubus não denunciavam o 

esconderijo de um cadáver. Ás vezes estão podres de dias e 

semidevorados pelas onças, já agora, não se preocupam em 

esconder os mortos. Ficam por aí mesmo, atirados na estrada 

(CARDOSO, 1934, p. 108 – Grifos do autor). 

 

A “desordem” tinha lugar privilegiado durante os batuques, regados a 

álcool, dança e muita sensualidade: 

 

O batuque que prosseguia com loucura. Uma só massa a girar 

em torno ao fogo que morria, um só corpo embriagado uivando 

com arremessos desordenados (CARDOSO, 1934, p. 103). 

 

Tal descrição assemelha-se às descrições de Bakhtin sobre o carnaval, 

pois as pessoas se fundem, dando forma a um único ser: elas tomam consciência 

de sua unidade e comunidade sensuais, corpóreas e materiais (BAKHTIN, 1987, 

p. 222). E, assim como em todos os festejos carnavalescos, não poderia deixar 

de faltar o derramamento de sangue, o assassinato: 

 

Repentinamente ouvia-se um grito. Dois homens lutavam 

armados de facas. Os antagonistas, quebrantados pelo álcool, 

moviam-se com dificuldade sobre a terra, arfando. 

Gritos abafados, pragas, risos... A roda condenada que 

prossegue na rotina em torno às brasas. 

Como duas bestas, os mulatos se estraçalham mutuamente, até 

que um gesto mais rápido decide a questão. Uma mão apanha a 

faca de partir peixe que rolara na luta e a mergulha na garganta 

do outro. 

A lâmina se parte com estalido seco. 

O defunto é atirado para o mato. A dança prossegue... 

Eram assim todos os batuques. 

[...] 

O assassino dorme, roto e ensanguentado. 

O morto avulta na claridade (CARDOSO, 1934, p. 103-105). 

 

O olhar de reprovação do narrador se volta principalmente para os 

portadores de valentia, personagens que incorporavam preceitos, denominados 

por Maria Sylvia de Carvalho e Franco, em seu estudo sobre a violência na 
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sociedade rural do século XIX na área do Vale do Paraíba (entre Rio de Janeiro 

e São Paulo), de Código do Sertão. Tal código era constituído por “um sistema 

de valores centrados na coragem pessoal” (FRANCO, 1969, 48), sendo a família 

um importante meio de transmissão e difusão desses padrões culturais e de 

comportamento, de geração para geração, como procura informar Riobaldo ao 

seu interlocutor, em Grande Sertão: veredas, de Guimarães Rosa: 

 

Meu padrinho Selorico Mendes era muito medroso. Contava que 

em tempos tinha sido valente, se gabava, goga. Queria que eu 

aprendesse a atirar bem, e manejar porrete e faca. Me deu logo 

um punhal, me deu uma garrucha e uma granadeira. Mais tarde, 

me deu até um facão enterçado, que tinha mandado forjar para 

próprio, quase do tamanho de espada e em formato de folha de 

gravata (ROSA, 1956, p. 113) 

 

Tais preceitos parecem ser comuns a todo o sertão, pois, além do 

interior do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, Eronize Lima Souza 

encontrou elementos análogos aos levantados por Franco que configuram a 

existência de uma “prosa da valentia” no município de Feira de Santana - Bahia, 

durante a primeira metade do século XX. Segundo Souza, tal “prosa” conferia 

“significado aos atos violentos e reconhecimento social a indivíduos integrantes 

dos grupos estigmatizados pelos novos códigos de civilidade” (SOUZA, 2008, 

p. 71). Tanto a coragem pessoal quanto a valentia descrevem e denotam uma 

mesma norma denominada por Joaquim de “o código selvagem das leis do 

sertão” (CARDOSO, 1934, p. 78). 

E é justamente tal norma que era utilizada pelos nativos para solução 

dos conflitos cotidianos e que foi empregada por Joaquim quando soube que um 

de seus funcionários, Ezequiel, havia sido preso em um tronco por conta de 

dívidas contraídas na venda de seu Canuto. Fato este que acaba evidenciando 

não somente a influência que o meio passava a exercer sobre ele, mas também 

nova referência ao determinismo mesológico: “O deserto me contaminara e as 

palavras saíam fluentes, pois eu falava como coisa sua, sentindo-me átomo 
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daquele todo que era o sertão” (CARDOSO, 1934, p. 32). Ele foi tirar satisfação 

com o comerciante de cachaça. A primeira estratégia de Joaquim foi questionar 

a legitimidade do ato, perguntando se seu Canuto era alguma autoridade, pois, 

como o comerciante era um dos naturais do povoado, mais valia operar com 

cautela, do que precipitar-se em um conflito de maiores consequências. Vindo 

de uma outra realidade, em que o monopólio da violência passava a pertencer ao 

Estado, ele sabia que apenas aos representantes estatais era conferida tal 

autoridade, visto que a sociedade já não delegava tal poder a toda e qualquer 

pessoa para fazer justiça com as próprias mãos. Como a estratégia não surtiu 

resultados, ele então se submete aos preceitos que regem as relações entre os 

sertanejos, maculando e vulgarizando sua pretensa áurea de civilizado: 

 

Então aceitei a luta. Tive a compreensão de que, num meio onde 

só valia o mais forte, também só a força poderia vencer. 

- Bem, a lei é essa. Pode ser que eu seja o mais forte. Vou ser 

defensor deste homem e soltá-lo, compreende, seu Canuto? 

(CARDOSO, 1934, p. 80-81 - Grifos meus). 

 

Joaquim vence a luta, principalmente porque aproveita uma distração do seu 

oponente para lhe aplicar uma rasteira e porque também estava acompanhado 

por um grupo de capangas. A vitória não apenas lhe garante legitimidade, como 

também impõe ao derrotado o destino de ter que abandonar o lugar: 

“Compreendi o orgulho do caboclo. Um de nós era demais ali. A terra devia 

pertencer ao vencedor. Muito mais tarde, eu iria conhecer por mim mesmo essa 

verdade amarga” (CARDOSO, 1934, p. 85). 

Feita a análise dessa constante universal – a relação de tensão entre 

estabelecidos (nativos) e outsiders (forasteiros), há de se perguntar que lugar 

ocupa seu Anjo, pois, se observarmos com atenção, ele acaba não tomando 

partido no conflito, tal como Betty fará na Crônica, embora Joaquim acredite 

que ele seja um fiel escudeiro e seu Anjo se esforce para encenar tal papel. 

Conforme se nota através de uma série de indícios, seu Anjo é um comerciante 
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que ocupa as horas vagas com o ofício de alfaiate: costurava roupas para os 

moradores de Pirapora e os tropeiros que por lá passavam. Tanto o ofício 

mecânico quanto a atividade comercial eram ocupações que um homem livre 

poderia desempenhar na ordem escravocrata – recém-extinta à época dos fatos 

da narrativa, cuja base era a relação senhor-escravo.  

Para além dessa relação, mas não dela excluída, existiam outras que 

envolviam os homens livres, pois a estrutura social escravista permitiu “uma 

formação sui generis de homens livres e expropriados, que não foram integrados 

à produção mercantil - destituídos de propriedade dos meios de produção, mas 

não de sua posse" (FRANCO, 1969, p. 12). Assim, à margem da economia de 

exportação, passou a existir, com o correr dos anos, uma população de homens 

livres e famílias que se constituíram um grupo distinto, representado em Maleita 

por seu Anjo e seu irmão. Embora livres, pobres e apartados da produção para o 

mercado externo, este setor localizou-os na estrutura social, definindo-lhes o 

destino. A abolição da escravidão não foi suficiente para alterar esse quadro. 

Dentre as duas referidas ocupações desempenhadas por homens livres, volto 

minha atenção para a atividade comercial. 

 Das atividades desempenhadas pelo homem livre na ordem 

escravocrata, a mais importante foi aquela ligada ao transporte de mercadorias 

em lombo de burro. A atividade de tropeiro “firmou-se por ser indispensável a 

um momento das operações comerciais, que dependiam, contudo, de um 

deslocamento no espaço com equipamento tecnológico conservado da fase em 

que a produção tendia para o nível de subsistência” (FRANCO, 1969, p. 63). Em 

Maleita, como pode ser sublinhado na fala de seu Anjo, observa-se que, embora 

volte a ter um novo impulso após a construção dos armazéns da Cedro e 

Cachoeira, a atividade encontra-se em declínio por conta da introdução dos 

vapores como meio de transporte: “Ainda não banzavam por aí os vapores e eu 

costurava pros tropeiros que eram muitos. Hoje, essa gente tá sovertendo. Parece 
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que vão tomando conta do mato e os arrieiros pateteiam com o mato que vai 

sumindo...” (CARDOSO, 1934, p. 25). O único que continuava firme, conforme 

seu Anjo, era seu irmão, Ricardo Rafael da Anunciação, o primeiro tropeiro de 

empreitada, ocupado propriamente com o mister de transportar mercadorias. É 

ele quem, por sugestão de seu Anjo, foi contratado por Joaquim para trazer 

mercadorias de Curvelo, como também os “imigrantes” da Bahia. 

 Na fala de seu Anjo, fica sublinhado também que a atividade de 

tropeiro havia sido responsável pelo surgimento de uma outra atividade que 

também não poderia ser realizada por escravos e não interessava aos homens 

com patrimônio: a de comerciante. Uma série de indícios parecem sugerir que 

seria seu Anjo quem a desempenhava no povoado. Digo isso, porque ele vendeu 

a Joaquim mantimentos (feijão, carne-seca e farinha), alimentos básicos 

fornecidos em toda e qualquer pequena venda nas mais distantes regiões do 

Brasil. Esse tipo de estabelecimento, cujas referências podem ser pontilhadas 

nas crônicas de muitos visitantes estrangeiros, a exemplo de Robert Walsh 

(1772-1852) em Notices of Brazil in 1828 and 1829 (Notícias do Brasil -1828-

1829), era muito comum no século XIX. A descrição que faz Joaquim da 

habitação do alfaiate parece desvelar para o leitor a existência de um ponto 

comercial aparentemente “desativado”: “Em cima da mesa tosca, enfileiravam-

se três ou quatro prateleiras vazias, cobertas de poeira e teias de aranha” 

(CARDOSO, 1934, p. 21 – Grifos meus). Mas não é somente tal descrição que 

parece sugerir que o casebre do alfaiate seja uma venda, a cena em que seu Anjo 

recebe o forasteiro doente de bexiga também reforça essa ideia, pois as 

instalações de uma venda poderiam servir também como pouso de viajantes. 

Claro que devemos impor certos limites a essa colocação, pois, como nos 

informa o narrador, “no sertão, todas as portas estão abertas para um viajante” 

(CARDOSO, 1934, p. 167). Outro fato que reforça meu argumento é que o 

alfaiate alugou a Joaquim ferramentas para iniciar o trabalho de limpeza do 
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terreno destinado à construção dos prédios: “como me queixasse da falta de 

ferramentas, alugou-me velhas enxadas e machados à razão de 500 réis diários” 

(CARDOSO, 1934, p. 38). E, como comerciante, seu Anjo, à semelhança do 

farmacêutico Aurélio dos Santos na Crônica, possui um conhecimento sobre as 

pessoas e sobre a vida do povoado, que o coloca na posição de referência, como 

sugere a advertência da mulher que Joaquim encontra à entrada do povoado 

carregando água: “Seu Anjo é quem sabe” (CARDOSO, 1934, p. 15). 

Seu Anjo acaba sendo construído como uma terceira personagem na 

duplicidade eu-outro. Lúcio Cardoso conseguiu, dessa forma, construir uma 

personagem plenamente realizada do ponto de vista estético, pois mimetiza em 

seu Anjo a figura cronotópica do vendeiro, que, segundo Franco, apresentava 

uma postura oscilante, pois “ora se observam relações de recíproco 

comprometimento e dependência entre ele e os estratos superiores; ora, pelo 

contrário, ocorre como que o seu nivelamento com as camadas mais pobres” 

(FRANCO, 1969, p. 71). Seu Anjo é o terceiro excluído que escapa da lógica se 

analisarmos apenas a relação de poder e desigualdade social entre nativos 

(estabelecidos) e forasteiros (outsiders). Se pensarmos que, embora forasteiro, 

ele não seja um igual para Joaquim, tão pouco podemos considerá-lo como um 

nativo. 

Lúcio Cardoso capta artisticamente, através da personagem seu Anjo, 

um influxo recíproco entre cultura subalterna e cultura hegemônica, 

particularmente intenso durante o processo de urbanização de Pirapora no final 

do século XIX, tal como procurou fazer, guardando as respectivas 

especificidades, Carlo Ginzburg (n. 1939), a partir do refinamento da proposta 

de Mikhail Bakhtin, com o moleiro Domenico Scandella, vulgo Menocchio, ao 

utilizar o conceito de circularidade cultural: “um relacionamento circular feito 

de influências recíprocas, que se movia de baixo para cima, bem como de cima 

para baixo” (GINZBURG, 1987, p. 13). 
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Assim, através da personagem seu Anjo, Lúcio Cardoso permite ao 

leitor compreender o conflito entre nativos e forasteiro (s) sob a perspectiva de 

um terceiro ângulo: a sociedade representada no romance longe de estar bem 

organizada em grupos definidos, apresentava uma fluidez considerável, que não 

implicaria ausência de hierarquias. Dessa forma, é possível compreender, então, 

as necessidades da existência de um conflito, cujas condições foram construídas 

e alimentadas por seu Anjo, evidenciando não somente a forma autoritária como 

as elites gerenciaram os processos de urbanização no Brasil, mas também 

incompetência destas na gestão do novo sistema. 

As elites brasileiras, convictas de que levariam o país a melhores e 

mais gloriosos rumos, se orientaram pela ideia segundo a qual uma cidade pode 

ser apenas “administrada” conforme critérios unicamente técnicos e/ou 

científicos. Seguindo esses critérios, Joaquim procurava construir e organizar o 

espaço urbano por meio de um empreendimento metódico e racional, que 

contrastava com o modo até então utilizado para ordenar o povoado.  

Uma leitura apressada e ingênua poderia nos levar, caro leitor, a 

defender como hipótese que o empreendimento se processava pelo predomínio 

da ética do trabalhador, incorporada na feitura da personagem – em oposição à 

outra, a do aventureiro. Dessa forma, seriamos levados a crer que Lúcio Cardoso 

estaria a antecipar através da poética literária algumas discussões de Raízes do 

Brasil (1936), de Sérgio Buarque de Holanda. A referida ética estaria a modelar 

as maneiras de ser, pensar e agir de Joaquim: o trabalhador “é aquele que 

enxerga primeiro a dificuldade a vencer, não o triunfo a alcançar” (HOLANDA, 

1936, p. 21). Para ele, o objeto final, a mira de todo esforço, o ponto de chegada, 

não assumiria relevância tão capital, pois volta toda sua atenção para os 

processos intermediários. Ele atribui valor moral negativo às qualidades como 

audácia, imprevidência, irresponsabilidade, instabilidade e vagabundagem, 

características estas que Joaquim atribui aos nativos (orientados pela ética da 
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aventura), visto que, ociosos, procuram sempre colher, sem nenhum esforço, o 

fruto que a terra fértil e o rio lhes ofereciam: 

 

Era fértil a terra do lugarejo. Tudo nascendo espontaneamente, à 

vontade da natureza, como um grande quintal de plantação 

descuidada[: ...] Melancia, abóbora, mandioca... 

[...] 

As mulheres vinham apanhá-las nos jacás de taboca trançada, ou 

partiam ali mesmo a polpa pontilhada de caroços negros. 

Costumavam improvisar fogões de pedras ao ar livre e cozinhar 

abóbora com peixe, o que não dava muito trabalho... 

O peixe... 

O rio era evidentemente o fator principal da vida no lugarejo 

(CARDOSO, 1934, p. 91-92 - Grifos meus). 

 

Seguindo essa interpretação, prevaleceria como regra de agir dos 

nativos a lei do menor esforço. Nesse aspecto, o discurso do narrador de 

Maleita se alinharia também ao discurso de Monteiro Lobato (1882-1948), nos 

artigos “Velha praga” e “Urupês”. Publicados respectivamente em 1914 e 1915 

no jornal O Estado de S. Paulo, os artigos tratam da questão da incapacidade do 

caboclo para o trabalho, logo sendo visto como empecilho ao progresso do país. 

Em “Velha praga”, Lobato define o caboclo como um parasita avesso à 

civilização: 

 

Este funesto parasita da terra é o CABOCLO, espécie de homem 

baldio, seminômade, inadaptável à civilização, mas que vive à 

beira dela na penumbra das zonas fronteiriças. À medida que o 

progresso vem chegando com a via férrea, o italiano, o arado, a 

valorização da propriedade, vai ele refugindo em silêncio, com o 

seu cachorro, o seu pilão, a pica-pau [espingarda de carregar 

pela boca] e o isqueiro, de modo a sempre conservar-se 

fronteiriço, mudo e sorna. Encoscorado numa rotina de pedra, 

recua para não adaptar-se (LOBATO, 1957, p. 271-272). 

 

Já em “Urupês”, ele cria, reforçando a visão negativa do caboclo, a 

personagem Jeca Tatu enquanto crítica à forma idealizada como o índio foi 

representado por José de Alencar, sobretudo em Guarany (1857): “Pobre Jeca 

Tatu! Como és bonito no romance e feio na realidade!” (LOBATO, 1957, p. 

281). Para Lobato nesses dois artigos, o caboclo representa toda miséria e atraso 
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econômico do país. Ele culpa o trabalhador do campo por sua pobreza e o rotula 

de indolente e inapto para o trabalho, pois Jeca Tatu vive sob a lei do menor 

esforço, consumindo sempre as coisas que a natureza derrama pelo mato e a ele 

custa o gesto de espichar a mão e colher. 

O discurso de Joaquim sobre os caboclos parece assim encontrar 

consonância com os valores professados pelo articulista, pondo em relevo (se 

levarmos em consideração a origem de Joaquim Lúcio Cardoso, filho de 

fazendeiros tal como Monteiro Lobato, e a capacidade de mimetização de Lúcio 

Cardoso) a mentalidade que se constrói principalmente após a abolição da 

escravidão de que o pobre sempre fora um incapaz e precisava ser tutelado: a 

prova dessa afirmação estaria na indolência mostrada pela maioria dos homens 

livres. Viviam ociosos e apáticos, sem muita disposição para o trabalho. Para 

Joaquim, há, por parte dos nativos, uma “repulsa pelo trabalho regular e as 

atividades utilitárias, de que decorre por sua vez a falta de organização” 

(CANDIDO, 1995a, p. 14). Assim, esse princípio orientador de sua conduta 

ganharia relevo em seu discurso como forma de justificar a vinda de pessoas de 

outra região, quando “a terra [encontrava-se] cheia de caboclos saudáveis e 

fortes” (CARDOSO, 1934, p. 54). 

Contudo, é preciso ver que Monteiro Lobato se afasta dessa linha de 

pensamento, pois ele verifica, com o tempo, que a inaptidão dos caboclos para o 

trabalho era reflexo do descaso do Estado brasileiro para com a questão sanitária 

das camadas populares, sobretudo, no interior do país: “tomar remédio e sarar do 

amarelão”. Em Integração do negro à sociedade de classes, Florestan 

Fernandes (1964) apresenta um raciocínio semelhante ao demostrar como os 

libertos foram abandonados à própria sorte pelos antigos donos e pela sociedade 

como um todo, visto que não foram dadas aos negros condições para que eles se 

adaptassem ao trabalho livre e, consequentemente, eles não tiveram condições 
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de agir dentro de um modelo de comportamento e de sociedade competitiva 

(SOUZA, 2003, p. 156).  

Com o abandono de “toda uma classe de indivíduos "precarizados" 

que se reproduz há gerações enquanto tal”, denominada por Jessé Souza de ralé 

estrutural, desenhava-se o destino da marginalidade social e a pobreza 

econômica. A essa classe de indivíduos não foi dada uma oportunidade de 

classificação social, restando-lhe as franjas da sociedade, tornando-se proletário, 

vagabundo sistemático ou criminoso. Esse processo de abandono tem por 

resultado a naturalização da desigualdade, que “não chega à consciência de suas 

vítimas, precisamente porque construída segundo as formas impessoais e 

peculiarmente opacas e intransparentes devido à ação, também no âmbito do 

capitalismo periférico, de uma ideologia espontânea do capitalismo que traveste 

de universal e neutro o que é contingente e particular" (SOUZA, 2003 p. 179). 

Dessa forma, posso afirmar que, em Maleita, Lúcio Cardoso denuncia a forma 

como os indivíduos de origens africana e/ou indígena foram alijadas do projeto 

de construção da sociedade urbana ali representada. 

Joaquim procurou alterar a realidade do povoado, excluindo os 

nativos. Ele foi aos poucos impondo sua autoridade junto ao grupo, sendo o 

ápice desse processo a sua nomeação como subdelegado e a transferência da 

sede do distrito para Pirapora. Tais fatos, de acordo com ele, o elevavam a uma 

condição de prestígio, pois deixava de ser “um reles aventureiro”, visto que 

agora “Tinha o direito para manter a lei, conduzir a vida que começava, por 

outro caminho” (CARDOSO, 1934, p. 109). Tal fato vem reforçar a hipótese de 

que Lúcio Cardoso constituiu o narrador de Maleita a partir da memória 

histórica configurada no discurso biográfico, pois a nomeação do seu pai, como 

subdelegado encontra-se registrada na seção “Autoridades Policiais” do 

periódico Minas Gerais – órgão oficial dos poderes do estado, em 05 de agosto 

de 1895: 
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FIGURA 01 

 

 
FONTE: Fundação Biblioteca Nacional, Minas Gerais – órgão oficial dos 

poderes do estado, no dia 05 de agosto de 1895, p. 06. Disponível em 

<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=291536&pasta=ano1

89&pesq=joaquimlúciocardoso> Acessado em 10 de fevereiro de 2013. 

 

Não quero com isso exigir uma total correspondência entre a vida do 

pai de Lúcio Cardoso e o narrador do romance, pois são individualidades de 

tipos diferentes: uma com existência empírica; a outra, literária, 

respectivamente. Quero apenas reforçar o lastro entre a experiência de vida e 

familiar do autor e a sua produção artística, fator importante também para 

compreender a Crônica. 

A autoridade de Joaquim estava assim legitimada, com base na crença 

 

das ordens estatuídas e do direito de mando daqueles que, em 

virtude dessas ordens, estão nomeados para exercer a dominação 

[...] obedece-se à ordem impessoal, objetiva e legalmente 

estatuída e aos superiores por ela determinados, em virtude da 

legalidade formal de suas disposições e dentro do âmbito de 

vigência destas (WEBER, 1991, p. 141). 

 

Seus atos não seriam mais vistos pela população como meras intrujices, mas 

como expressão da “vontade do subdelegado” (CARDOSO, 1934, p. 109). Ele 

era a partir de então uma autoridade de fato e direito. 

Antes Joaquim empregava um discurso evangelizador fundamentado 

na pregação e aconselhamento 

 

-Vocês andam nus – falei. – Parece que não conhecem Deus 

nem temem sua vontade. Ele proíbe que as criaturas andem 

nuas; na capital [Ouro Preto], em Curvelo, todos os homens se 

vestem... 
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[...]  

Durante algum tempo falei sobre homens civilizados e a vontade 

de Deus (CARDOSO, 1934, p. 95-96). 

 

Queria ele encarnar a figura bíblica do profeta Moisés, mas foi 

percebendo que “homens como aqueles não se civilizavam com palavras” 

(CARDOSO, 1934, p. 109-110), por isso, como forma de coibir os 

comportamentos indesejáveis dos agentes das camadas populares, ele põe a seu 

serviço a técnica de controle mais comum da vida moderna: punição, ou seja, 

introdução de um estímulo aversivo (SKINNER, 1989, p. 179). Após sua 

nomeação, ele começou a implementar regras, dentre as quais: a) proibiu que os 

homens andassem nus pelas praias, junto com mulheres e crianças; b) 

regulamentou a realização dos batuques, estes somente poderiam ocorrer após 

emissão de licença em face de motivo justificado e com a responsabilidade do 

que ocorresse. Além das regras, reservou “um quarto para a prisão dos 

recalcitrantes” no armazém que figurava “entre os prédios que acaba[va] de 

construir” (CARDOSO, 1934, p. 109). Eram estas as regras impostas pelo 

administrador da cidade, na tentativa de impor a ordem e garantir a 

domesticação dos costumes (MAFFESOLI, 1985, p. 16). Joaquim procura 

vincular urbanização à normatização dos espaços, agregando outros sucessivos, 

contínuos, múltiplos e recíprocos elementos do discurso ideológico de 

modernização das elites por ele representadas: civilização, moralização dos 

costumes e ações de controle social do comportamento das camadas populares e, 

como veremos adiante, implantação de uma política de combate, controle e 

prevenção de enfermidades. Ele se investe da missão de sanar a cidade de suas 

mazelas, sem respeitar os direitos dos agentes das camadas populares. 

Os caboclos, que já o consideravam um intruso, pois “julgavam que 

[Joaquim se] apossara da terra e a entregara aos nortistas que desciam pelo rio” 

(CARDOSO, 1934, p. 110), passaram a afrontar sua autoridade, demonstravam 

não temer a vontade do subdelegado. Diante das afrontas, Joaquim passa a usar 
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meios violentos para reprimir a violação às regras instituídas por ele, os quais 

ele avalia como necessários. Acompanhado por homens que o auxiliavam, o 

subdelegado aplicou surras com chicotes ou varas com que se tangiam burros, 

pois, para ele, “aqueles homens eram como animais e só obedeciam depois de 

usados os meios próprios para animais. Nada que influísse pela doçura” 

(CARDOSO, 1934, p. 111). Tal fato obrigou os nativos a se submeterem à 

norma, fazendo “o comércio das calças de riscado [tornar-se] mais ativo” 

(CARDOSO, 1934, p. 112). Se levarmos em consideração a ocupação de seu 

Anjo, não seria difícil adivinhar quem foi beneficiado diretamente com as 

medidas. 

Contudo, os nativos não se deram por vencidos. Preparam uma 

emboscada para se vingar. Organizaram um batuque no qual carnavalizaram a 

figura de Joaquim: “Felão já veio? / não veio não / por que não veio? / não sei 

não...” (CARDOSO, 1934, p. 113-114). Como explica o narrador, “Felão, 

espécie de figura de lenda, perverso e sanguinário... Recordava um facínora, 

Félix, que por ser muito grande ficara chamado Felão” (CARDOSO, 1934, p. 

114). Tal associação se justifica, pois a forma de proceder de Joaquim com os 

nativos revivificava as práticas utilizadas pelos feitores no trato com os escravos 

na ordem escravista extinta apenas do ponto de vista jurídico. Digo apenas do 

ponto de vista jurídico, porque a mentalidade escravista permanecia viva e se 

atualizava nas ações do subdelegado. Joaquim passava a ser nominado por 

“feitô”, maneira simbólica encontrada pelos nativos para criticar “a intervenção 

[dele] nos assuntos do lugar” (CARDOSO, 1934, p. 145). 

Na tentativa de impor o respeito, Joaquim, acompanhado por homens 

de sua confiança, invadiu o batuque. Na luta, um tiro ecoou surdo, atingindo no 

peito um dos homens que o acompanhavam. A forma como descreve o morto 

estendido no chão evidencia uma ideia de interrupção da vida antes do tempo, de 

incompletude: “Tinha os lábios apertados e marcada no rosto uma esquisita 
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expressão de angústia e sofrimento. Nenhuma lembrança de morte. Fisionomia 

de quem sofre ainda, de quem luta e de quem espera. Olhar de terra, 

chamejando ao brilho do lume que ardia...” (CARDOSO, 1934, p. 116 – grifos 

meus). Tal forma assemelha-se ao modo como Padre Justino também 

descreveria Ana Meneses depois de morta: “Ana Meneses não existia mais. 

Inclinei-me para cerrar-lhe as pálpebras e, não sei, julguei perceber que no seu 

semblante não havia nenhum sinal dessa paz que é tão peculiar aos mortos” 

(Pós-escrito numa carta de Padre Justino, p. 507). Dessa forma, essa percepção 

de morte como incompletude, como suspensão do descanso eterno, se faz 

presente nas duas narrativas, rompendo como o ideal romântico de morte como 

salvação dos problemas terrenos. 

Foram feitos dezenove prisioneiros: dez mulheres e oito homens, um 

ferido. Eles foram encaminhados paraa nova prisão, sendo libertos apenas 

quando demonstraram arrependimento: “Vamos trabaiá e cuidar de arranjar vida 

nova”(CARDOSO, 1934, p. 118). O arrependimento travestia-se da ideia de 

submissão à nova ordem social, na qual o trabalho passa a ser o centro. Contudo, 

o modo como foram tratados durante o período de encarceramento produziu um 

efeito contrário ao esperado, acabava reforçando negativamente hábitos que 

Joaquim buscava coibir: “Correu a notícia de que na prisão se alimentava bem” 

(CARDOSO, 1934, p. 118). Segundo o narrador, o tratamento reforçava a índole 

essencialmente preguiçosa dos nativos. Na prisão, além de pouso certo, tinham 

direito à alimentação, sem a necessidade de emprego de esforço. O tratamento 

na prisão, conforme preconiza a teoria comportamentalista de Burrhus Frederic 

Skinner (1904-1990), funcionava como reforço negativo: ocorria a 

probabilidade de ocorrência do comportamento indesejado (SKINNER, 1989, p. 

81) a partir da remoção do evento reforçador – bem-estar proporcionado no 

período de reclusão. Joaquim se vê obrigado a mudar o regime, oferecendo 

apenas broa e água. A medida desagradou os encarcerados que passaram não 
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somente a agredir com xingamentos, mas também a espalhar os dejetos 

fisiológicos pela cela, tornando o armazém e o pouso dos tropeiros inabitáveis. 

A reincidência dos comportamentos fez com que Joaquim utilizasse o tronco no 

qual seu Canuto amarrara Ezequiel: o instrumento de tortura “veio ocupar lugar 

saliente na praça pública” (CARDOSO, 1934, p. 119), transformando o lugar de 

divertimento em espaço de castigo. Joaquim atualizava o uso de um instrumento 

de castigo muito empregado na ordem escravocrata: o pelourinho, coluna de 

pedra ou madeira utilizada para castigar escravos e criminosos. O uso do tronco 

surtiu o efeito esperado, visto que “os batuques diários morreram, os caboclos 

abandonaram as revoltas inúteis” (CARDOSO, 1934, p. 119). A ordem foi 

garantida pelo retorno da velha ordem, do velho sistema. 

A cidade rapidamente se desenvolvia, perdendo “aquele aspecto misto 

de resto de quilombo e aldeia indígena” (CARDOSO, 1934, p. 165). O impulso 

comercial triunfava sobre as velhas formas de relação espaço-tempo. A 

imigração era intensa mesmo durante o inverno: “Africanos, nortistas fugindo 

das secas, portugueses, amazonenses gastos pela selva, turcos, índios, caboclos 

rixentos” (CARDOSO, 1934, p. 165). Apesar de toda essa agitação, ainda era 

possível encontrar “caboclos vagabundos, remoendo a preguiça” (CARDOSO, 

1934, p. 165). Mas a tranquilidade dura pouco. Dentre os imigrantes, um 

enviado da morte. Contaminado pela varíola, o forasteiro espalha a enfermidade 

por Pirapora. A epidemia se abateu sobre a cidade. As consequências são 

nefastas: isolamento, paralisação do trabalho, fome, mortes. 

A solução de Joaquim foi construir, afastado do centro da cidade a fim 

de abrigar os doentes, um lazareto, uma sala de chão batido, com duas portas 

abertas para o mato. Os doentes eram retirados do convívio familiar, da 

intimidade com os seus e alojados para, na maioria das vezes, morrerem 

solitários sem o acompanhamento de um ente familiar. A tarefa não era fácil, 

pois “Agarrados aos parentes, alguns moribundos se atiravam aos meus pés e eu 
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via a minha marcha tolhida” (CARDOSO, 1934, p. 186). Mais uma vez verifica-

se a forma autoritária como Joaquim procurava gerir o espaço urbano e 

administrar os problemas, suscitando transtornos e misérias, dentre os quais “o 

que mais parecia perturbar mais os espíritos era justamente o seu ineditismo que 

transformava os indivíduos envolvidos perplexos e destituídos de recursos para 

entender e enfrentar uma situação completamente inesperada” (SEVCENKO, 

1984-85, p. 71). 

Com o tempo e o isolamento, a falta de mantimento agravou-se. E 

João Randulfo aproveita a oportunidade para se vingar. Procura mobilizar os 

caboclos para exigirem de Joaquim providências: “O home que salve a gente. 

Que arranje comida” (CARDOSO, 1934, p, 203). Contudo, a tentativa de golpe 

foi frustrada, pois Joaquim convence os caboclos para que o ajudem. Sai à 

procura de mantimentos em uma cidade vizinha, São Romão, onde consegue 

ajuda do vigário Antônio Peixoto, conhecido como padre Nico. Este interpreta a 

tragédia que se abateu sobre a cidade como obra de Deus, como forma de 

provação, deixando Joaquim indignado. 

Essa foi a justificativa corrente e disseminada entre os populares, após 

vencidas a fome e a epidemia. A gente do lugar tornou-se mais supersticiosa, 

atribuindo os problemas à negligência nas coisas de Deus. Assim como era 

responsável pelas enfermidades, Deus também era responsável pela cura. Como 

forma de redimir os pecados, uma capela foi construída pela população de 

Pirapora. E adivinha quem ficou responsável por angariar fundos para a 

construção da capelinha? Seu Anjo. A construção da capela sugere que, apesar 

de se arvorar na resolução dos problemas humanos, a racionalidade humana não 

foi capaz de superar a fé. 

Velho e cansado, Joaquim percebe que não consegue mais comandar. 

Constata que o passado não cederia lugar facilmente ao pensamento disciplinar e 
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racionalizado, à medida que o espaço fosse sendo urbanizando, possibilitando a 

configuração de uma nova realidade: 

 

Os hábitos antigos uniram-se como anéis partidos de um elo que 

se ligasse. [...] A conversa no barranco, as sanfonas pelo 

anoitecer, as anedotas caipiras voltaram com a intensidade das 

coisas esquecidas que retornam inesperadamente à vida. [...] 

Tudo como antigamente (CARDOSO, 1934, p. 253 – grifos 

meus). 

 

Obrigado a fugir para garantir sua vida, pois João Randulfo consegue 

se articular politicamente, Joaquim percebe que não era possível construir um 

novo mundo a partir do velho, como o fizera Robinson Crusoé, personagem de 

Daniel Defoe, apagando as marcas do passado colonial. Joaquim é um Crusoé 

fracassado, pois, buscando construir uma nova realidade, o faz sobre uma outra 

ainda viva e pulsante. O mesmo não pode ser observado com Robinson Crusoé, 

visto que ele construiu uma nova realidade (casa) a partir dos destroços do navio 

naufragado (realidade morta). Este é um empreendedor, mas também um 

escravista, pois impõe ao nativo Sexta-feira relações de trabalho escravo.  

O fracasso de Joaquim impõe a Lúcio Cardoso buscar nova solução 

para sua questão. Não é mais possível a redenção pelo arrependimento. O jeito 

foi construir uma paisagem apocalíptica, sem possibilidade de remissão, para 

narrar a morte de um sistema: Vila Velha, para que, assim como o fez Robinson 

Crusoé, houvesse a possibilidade da construção de uma nova realidade sócio-

histórica. Motivado pela ideia de libertação, Lúcio Cardoso arrasta para seu 

discurso a preocupação, evidente já em Salgueiro (1935), com a situação da 

família patriarcal brasileira no pós-30. Por conta de tal preocupação, seu 

discurso entra em consonância e dissonância com os discursos de outros 

intelectuais brasileiros que se predispuseram a discutir esse tema. 
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CAPÍTULO III OU DA MALDIÇÃO DE ANTÍGONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Era como se tudo dependesse de mim e dos de minha geração; 

da nossa maneira de resolver questões seculares (FREYRE, 

1933, p. XII). 
 

 

 

 

 

 

 preocupação com a situação da família, sobretudo, 

patriarcal, mobilizou vários intelectuais brasileiros que se 

propuseram pensar a célula-mãe da sociedade, à qual o 

Estado que começava a se configurar no pós-30 deveria se reportar. Família e 

Estado deveriam se influenciam? Este deveria ser uma continuidade ou uma 

ruptura do grupo familiar? Tal como fora posta a questão em Antígona, de 

Sófocles, no pós-30, os intelectuais brasileiros também se debruçaram para 

responder a esse questionamento. Quem nos apresenta um exemplo da 

influência família e Estado relativo à sociedade brasileira é Jurandir Freire Costa 

(1979): a própria construção do Estado brasileiro durante o Império apoiou-se, 

como provavelmente também em outros países, num ideal de família. Segundo 

Costa, nosso ordenamento estatal precisou buscar sustentação na família, 

higienizando-a e requerendo dela que educasse os filhos para serem cidadãos 

que servissem ao Estado e não ao seu clã parental, ou seja, que a família 

funcionasse como um aparelho ideológico do Estado, para usar a feliz expressão 

cunhada por Louis Althusser. 

A 
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É uma primeira tentativa de ruptura com o pater familias colonial 

alimentado pelo poder político senhorial, caracterizado por um tipo de 

solidariedade centrada na figura do pai e na submissão incondicional dos 

membros do círculo familiar, mesmo estando ele morto, como é possível tomar 

ciência através do que nos sugere, caro leitor, Machado de Assis, ao assimilar 

artisticamente as relações familiares patriarcais da primeira metade dos 

oitocentos em Helena (1876): quando da leitura do testamento do Conselheiro 

Vale, Estácio reconhece, mesmo diante de manifestações em contrário, a última 

vontade de seu pai como legítima. Não poderia ser diferente, ele era o novo 

chefe da família Vale, o novo patriarca, cujo reconhecimento da autoridade dele 

dependia, nesse primeiro momento, da submissão à vontade última de seu pai: 

“se há excesso na disposição testamentária de meu pai[,] é legítimo” (ASSIS, 

1876, p. 20).  

Reconhecimento como esse revela não somente a transmissão da 

herança patriarcal, a continuidade do pai e da herança paterna, mas sugere que, 

apesar da tentativa do Estado, a família patriarcal não cederia espaço facilmente 

ao novo ideal de organização familiar que procurou se forjar através do discurso 

de medicalização da sociedade. A vontade do patriarca, ao ser substituída por 

outra, que lhe garantisse prolongamento para além da morte física, era “o 

encaminhamento da continuidade de uma política de dominação que precisava 

sobreviver à cessão daquela vontade específica” (CHALHOUB, 1992, p. 22). O 

quadro familiar patriarcal, forjado ao longo de três séculos, havia se tornado tão 

poderoso e exigente, que era por vezes difícil qualquer intervenção. 

No pós-30, também foi o momento para refletir sobre o tipo de família 

que deveria servir de referência para o novo Estado brasileiro e Lúcio Cardoso 

se manifesta sobre a contenda. A família em sua feição patriarcal também não 

mais satisfazia as expectativas da nova organização política, voltada agora 

também ao atendimento dos interesses de novos sujeitos sociais: as classes 
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médias. A relação entre organização familiar e ordenamento político ganha a 

ordem do dia, tornando-se um tema recorrente nos discursos de muitos 

intelectuais brasileiros. Partindo dessa constatação, procuro, então, estabelecer 

possíveis aproximações e distanciamentos entre o discurso do narrador 

corporificado na Crônica (poético), e os discursos de intelectuais brasileiros 

(retóricos), a exemplo de Gilberto Freyre, Alceu Amoroso Lima e Sérgio 

Buarque de Holanda, no que diz respeito à situação da família patriarcal na 

configuração social, política e cultural do pós-30.Desse modo, ponho em 

evidência a importância de certas formas retóricas para a interpretação do 

romance de Lúcio Cardoso, pois, como salienta Mikhail Bakhtin (2010a), toda a 

prosa literária e o romance têm o mais estreito parentesco genético com as 

formas retóricas. Em seu sucessivo desenvolvimento, o romance manteve 

estreitíssima interação (pacífica ou em luta) com os gêneros retóricos vivos 

(publicísticos, morais, filosóficos, etc.), não cessando e não sendo, talvez, menor 

que sua interação com os gêneros literários (épicos, dramáticos e líricos), sem, 

contudo, ser reduzido ao discurso da retórica, uma vez que o romance é um 

gênero literário e seu discurso é poético. Dessa forma, enquanto a retórica é um 

discurso comprometido com a construção de uma verdade, a poética é um 

discurso comprometido com a construção de sentidos. 

Após a revolução de 30, surgiram obras ensaísticas que se propuseram 

estabelecer novos parâmetros para o conhecimento do Brasil e de seu passado, 

momento denominado por Carlos Guilherme Mota (1977) de “Redescoberta do 

Brasil”. O período foi marcado pelas transformações políticas, sociais e 

econômicas que acarretaram em novas visões de interpretação do país: a 

sociedade patriarcal nordestina, os valores da sociabilidade mineira e a 

descontinuidade entre o círculo familiar e o Estado correspondem à procura de 

experiências históricas que fundamentem a construção de um modelo de 

brasilidade. Nesse momento, observaram-se alterações na estruturação da 
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sociedade brasileira, a qual deixa de corresponder apenas aos interesses das 

oligarquias rurais. 

Essa fase tem como uma de suas principais obras Casa Grande & 

Senzala: formação da família brasileira sob o regime de economia patriarcal, 

de Gilberto Freyre (1933), que como informei trata do primeiro momento de 

uma história de longa duração: a da família brasileira sob o regime patriarcal. 

Influenciada pela antropologia cultural norte-americana de Franz Boas e baseada 

em fontes até então desprezadas - documentos pessoais, cartas, memórias, livros 

que dão suporte as afirmações do autor, Casa Grande & Senzala é constituída 

por um estilo não muito convencional para os padrões ensaísticos adotados até 

então, abrangendo relações sexuais, familiares e raciais. Além do estilo não 

convencional, Freyre utiliza-se de modernos critérios antropológicos de 

convivência harmônica entre “raças”, explicando as diferenças entre “grupos 

raciais” pelo ambiente social e não por características hereditárias. Gilberto 

Freyre se propõe, sem muito sucesso, a distinguir raça e cultura, embora, 

segundo Araujo, avançasse em direção a uma “interpretação que d[ava] alguma 

atenção à híbrida e singular articulação de tradições que [no Brasil] se verificou” 

(ARAÚJO, 1994, p.30).  

Ricardo Benzaquen de Araújo (1994, p. 39) desenvolve uma 

explicação bastante interessante, lançando mão da noção “neolamarckiana de 

raça”, da qual teria se apropriado Freyre, a saber: probabilidade de considerar 

simultaneamente elementos tão heterogêneos (biológicos, mesológicos e 

culturais) na determinação da especificidade de uma formação social singular. A 

utilização dessa noção exigiu de Freyre a utilização da mediação do meio físico, 

enquanto elemento adaptador capaz de incorporar, transmitir e herdar 

características culturais. Freyre inverte a lógica, transformando “raça” em um 

“produto/efeito” da combinação entre meio e cultura: uma transformação 

cultural modificada e adaptada ao meio (ARAÚJO, 1994, 39-40).  
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Assim, a mestiçagem é vista por Freyre como fator positivo para o 

Brasil em oposição ao que pregavam as teorias raciológicas em voga durante o 

século XIX, pois favoreceu a formação da cultura brasileira, destacando-se a 

importância da família patriarcal nesse processo. Por conta de sua visão positiva 

sobre o povo brasileiro, híbrido de branco com índio e depois com negro, Freyre 

se contrapõe à ideia do “atraso cultural” do Brasil, assim como defendida por 

Paulo Prado em Retrato do Brasil: ensaio sobre a tristeza brasileira (1928). A 

luxúria e a cobiça foram apontadas por Prado como os males maiores e 

constantes da vida brasileira: sem outro ideal, nem religioso, nem estético, sem 

nenhuma preocupação política, intelectual ou artística, criou-se no Brasil uma 

raça triste, marcada pelas melancolias dos abusos venéreos e dos que vivem na 

ideia fixa do enriquecimento, vincos fundos na nossa psique racial. Tais males, 

segundo o autor, não conhecem exceções no limitado viver instintivo do 

homem, mas aqui se desenvolveram de uma origem patogênica provocada sem 

dúvida pela ausência de sentimentos afetivos da ordem superior (PRADO, 1928, 

p. 123). Contrapondo-se a interpretações como essa, Freyre se propõe defender 

ou reabilitar os valores tradicionais brasileiros, sobretudo, os do Nordeste: as 

origens históricas, geográficas, sociais e políticas: 

 

Nas casas-grandes foi até hoje onde melhor se exprimiu o 

caráter brasileiro; a nossa continuidade social. No estudo da sua 

história íntima despreza-se tudo que a história militar nos 

oferece de empolgante por uma quase rotina de vida; mas dentro 

dessa rotina é que melhor se sente o caráter de um povo. 

Estudando a vida doméstica dos antepassados sentimo-nos aos 

poucos nos completar: é outro meio de procurar-se o “tempo 

perdido”. Outro meio de nos sentirmos nos outros – nos que 

viveram antes de nós; e em cuja vida se antecipou a nossa. É um 

passado que emenda com a vida de cada um; uma aventura de 

sensibilidade, não apenas um esforço de pesquisa pelos arquivos 

(FREYRE, 1933, p. XXX-XXXI). 

 

Contudo, como Freyre mesmo adverte não devem restringir tais 

valores ao Nordeste brasileiro: “A casa-grande, embora associada 
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particularmente ao engenho de cana, ao patriarcalismo nortista, não se deve 

considerar expressão exclusiva do açúcar, mas da monocultura escravocrata e 

latifúndio em geral: criou-a no Sul o café tão brasileira como no Norte o açúcar” 

(FREYRE, 1933, p. XXIX). 

A miscigenação que largamente se praticou no Brasil serviu, segundo 

Freyre, para “corrigir a distância social que doutro modo se teria conservado 

enorme não somente entre a casa-grande e a mata tropical; entre a casa-grande e 

a senzala” (FREYRE, 1933, p. XV – Grifos meus). As relações entre os 

portugueses, indígenas e africanos, pela mediação da miscigenação, permitiu 

que o processo de formação brasileiro resultasse em uma unidade orgânica, na 

qual os antagonismos fossem harmonizados.  

Jessé Souza desenvolve uma hipótese explicativa interessante, 

enfatizando as diferenças “acessórias” – de implicações políticas e culturais - 

entre a escravidão brasileira e norte-americana, as quais correspondem a 

distinções sociologicamente significativas em relação a traços estruturais dessas 

duas sociedades escravistas. Tais diferenças são provenientes, segundo Souza 

(2000, p. 77), da herança moura para o caso brasileiro que, para Freyre, ela é 

uma chave explicativa: 

 

Em toda parte, fiquei impressionado pelo fato de que o 

parentesco sociológico entre os sistemas português e maometano 

de escravidão parece responsável por certas características do 

sistema brasileiro. Características que não são encontradas em 

nenhuma outra região da América onde existiu a escravidão 

(FREYRE, 1969, p. 179). 

 

Souza afirma que, portanto, não foi o elemento cristão, mas o 

moçárabe que explicaria para Gilberto Freyre a “proximidade” enquanto 

especificidade da escravidão brasileira, quer dizer, expressão social e cultural 

singular. Para o autor, esse ponto é fundamental, porque podemos reconstruir a 

partir dele aquilo que Freyre sempre procurou: o elemento distintivo capaz de 

explicar, precisamente, a “diferença específica” da sociedade escravocrata 
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brasileira em meio às experiências “essencialmente similares” das outras 

sociedades escravocratas na América. Segundo Souza, os portugueses, para 

Freyre, apesar de intensamente cristãos – mais que isso até, campeões da causa 

do cristianismo contra a causa do Islã – imitaram os árabes, os mouros, os 

maometanos em certas técnicas e em certos costumes, assimilando deles 

inúmeros valores culturais, a exemplo da concepção maometana de escravidão, 

como sistema doméstico ligado à organização familiar: os escravos como 

membros do grupo familiar.  

Com a influência da escravidão muçulmana, verifica-se, segundo 

Souza (2003, p. 106) um processo de expansão durável relacionado ao acesso a 

bens materiais e ideais "muito concretos à identificação do dominado com os 

valores do dominador”. A forma de dominação tende a abdicar da vigilância e a 

fazer cada vez mais um uso reduzido do emprego sistemático da violência para a 

garantia do domínio, passando a contar crescentemente com um elemento 

volitivo internalizado e desejado pelo próprio oprimido. Assim, essa herança 

cultural maometana na forma da escravidão, combinada com a necessidade de 

povoamento, parece ter sido, segundo Souza, o elemento decisivo da 

singularidade da sociedade escravocrata colonial e, portanto, da semente futura 

da sociedade brasileira. 

Explicando a história do Brasil através do processo de miscigenação, 

Freyre nos expõe, pelo uso da longa duração e da história social, as 

características gerais da colonização que influenciaram a formação da sociedade 

agrária, escravocrata e híbrida nos trópicos e justificando ser o colonizador 

português o que melhor apresentou adaptabilidade aos trópicos, por conta da 

mobilidade, da miscibilidade e da aclimatabilidade (FREYRE, 1933, p. 09; 10; 

13), fatores culturais incorporados pelos portugueses em virtude de seu passado 

étnico e dos contatos com os povos em África e Ásia: o elemento da 

“plasticidade”, do homem sem “consciência de raça” (FREYRE, 1933, p. 04). A 
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experiência acumulada foi relevante para o português aqui organizar, segundo 

Freyre, uma sociedade sobre base mais sólida e em condições mais estáveis que 

na Índia ou nas feitorias africanas, realizando-se, dessa maneira, a prova 

definitiva da aptidão do colonizador português para a vida nos trópicos.  

Da opinião de Freyre (1933, p. 24) sobre o colonizador português 

depende e decorre toda análise de Casa grande & senzala: “O colonizador 

português do Brasil foi o primeiro [...] a deslocar a base da colonização tropical 

da pura extração de riqueza mineral, vegetal ou animal [...] para a criação local 

de riqueza”, isto é, a “colônia de plantação”. A singular predisposição [racial, 

mesológica e cultural] do português para a colonização híbrida e escravocrata 

dos trópicos, explicada em grande parte por seu passado étnico, ou antes, 

cultural, de povo indefinido entre a Europa e a África, surge como importante 

elemento da crença nacional (FREYRE, 1933, p. 02). Dessa forma, Freyre 

procura com o estudo do processo de formação da sociedade brasileira, como 

salientou anos mais tarde, abrir perspectiva para o futuro: o desenvolvimento de 

uma civilização moderna no Brasil está plasmando o desenvolvimento de um 

novo tipo de civilização, fazendo dos brasileiros, já pioneiros históricos, 

pioneiros de um novo e fascinante futuro: o de homens civilizados nos trópicos 

(FREYRE, 1969, p. 132). 

 No processo de colonização, a família patriarcal foi, para Freyre, o 

fator colonizador: era o principal elemento sociológico da unidade brasileira e 

centralizava as relações econômicas, sociais e políticas da época. Ele afirma, nas 

páginas iniciais de Casa-grande & senzala, que a sociedade brasileira se 

organizara “econômica e civilmente” em 1532. Se a agricultura da monocultura 

baseada no trabalho escravo corresponderia ao aspecto econômico, a base civil 

seria, para ele, a família patriarcal fundada na união do português e da mulher 

índia e que mais tarde incorporou o negro. A família é, então, desde o início da 

colonização portuguesa nos trópicos, a unidade produtiva, o capital que desbrava 
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o solo e instalava as fazendas, a força social que se desdobrava em política, 

constituindo-se na aristocracia mais poderosa da América.  

Vivo e absorvente órgão da formação social brasileira, o grupo 

familiar colonial reuniu, sobre a base econômica da riqueza agrícola e do 

trabalho escravo, uma variedade de funções sociais, econômicas e políticas 

(FREYRE, 1933, p. 33). Esse tipo de família, segundo Freyre, se ajustou 

perfeitamente ao tipo de economia implantada no Brasil: a agroexportadora. 

Parafraseando Friedrich Engels em Der Ursprung der Famile, des 

Privateigentaums und des Staats (Origem da família, da propriedade 

privada e do estado - 1884), Freyre acentua o vínculo entre o sistema 

econômico de produção escravocrata e monocultor e a organização patriarcal da 

família: a formação patriarcal do Brasil explica-se menos em termos de ‘raça’ e 

de ‘religião’ do que em termos econômicos e de organização da família. 

Contudo, à relação entre economia e família, ele acrescenta a experiência de 

cultura: o particularismo da família patriarcal seria o fundamento da sociedade 

brasileira, cujo chefe da família e senhor de terras e escravos era autoridade 

absoluta nos seus domínios, impondo limites simbólicos e materiais até mesmo 

ao poder de El Rei.  

Através do conceito de patriarcado, Freyre se refere àqueles elementos 

corporificados com o complexo familiar, que marcaram indelevelmente o modo 

de relacionamento entre as regiões e os grupos sociais no Brasil. Para Freyre, o 

sistema familiar patriarcal (monocultor e escravocrata) teria um caráter 

“transregional”, por se constituir, possivelmente, no sistema de maior influência 

na fixação de características nacionais e gerais no Brasil, sendo o catolicismo 

(promíscuo e orgiástico) “o cimento de nossa unidade” (FREYRE, 1933, p. 43). 

A este respeito, surgiram análises, a exemplo de Eni de Mesquita Samara (1987) 

e Mariza Corrêa (1993), que reclamam da descrição homogênea do espaço de 

relações sociais e da ênfase no modo de ocupação do território, questionando, 
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assim, o modelo de família patriarcal consagrada por Gilberto Freyre, ao impor 

uma concepção única e genérica da família brasileira (SAMARA, 1987, p. 30), 

que “se instala nas regiões onde foram implantadas as grandes unidades agrárias 

de produção – engenhos de açúcar, fazendas de criação ou de plantação de café” 

(CORRÊA, 1993, p 15).  

Impondo limites às referidas críticas, chamo atenção para o fato de 

que Freyre estava interessado no tipo de família que até então havia sido a base 

da sociedade brasileira, vindo a servir de modelo para a formação do novo 

Estado que começa a se corporificar no pós-30. O modelo poderia não ser o 

único, como sinalizam Samara e Corrêa, mas era aquele que servia para Freyre 

como argumento para seu posicionamento no campo intelectual: uma situação 

localizada no tempo e no espaço passados é convertida em matriz indutora para 

a sociedade brasileira pós-30.Para Freyre, o sistema familiar patriarcal 

representou um complexo que tinha como base de sustentação e de equilíbrio as 

formas familiares de convivência humana, herdadas pelo colonizador português 

dos contatos com outros povos, em especial dos maometanos. Contudo, o 

próprio Gilberto Freyre chama atenção para o fato de que, apesar de o 

patriarcado rural ter “dominado [...] a paisagem do Brasil colonial” até o início 

do século XIX, “o domínio da casa-grande de engenho [não] tivesse sido até 

então absoluto” (FREYRE, 1936, p. 57), pois se fazia preciso considerar outras 

“formas de organização da sociedade”, para usar a expressão cunhada por 

Ricardo de Benzaquen de Araújo (1994, p. 91), a exemplo, segundo o próprio 

Freyre, do sistema dos jesuítas, dos ciganos, dos bandeirantes. 

Como se pode observar na leitura de Casa Grande & Senzala, Freyre 

concebia a sociedade colonial do tipo paternalista, tendo as relações pessoais 

como relevantes e coloca a família patriarcal com base do sistema. E, ao discutir 

o patriarcalismo, Freyre aborda o culto ao pai devido à importância que tinha o 

patriarca como controlador das situações políticas, sociais e econômicas. 
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Inclusive não descarta de sua análise a submissão da mulher, a obediência do 

filho, bem como coloca o espírito maternal, em parte, valorizado pela situação 

social, porque depende principalmente da mulher a continuidade da espécie 

humana, em especial dos herdeiros responsáveis pela continuidade do conatus 

patriarcal (uma combinação de disposição e interesses de uma classe particular 

de posições sociais que impulsiona os agentes a se esforçarem em reproduzir, 

em constante ou taxa crescente, as propriedades que constituem suas identidades 

sociais – BOURDIEU, 1997, p. 07/09).  

O familismo político enquanto expressão do patriarcalismo deveria, 

para Gilberto Freyre, ser mantido na configuração do novo Estado, apesar de o 

quadro que lhe dava sustentação ter sofrido alteração ao longo do século XIX e 

estar enfraquecido ou mesmo em via de extinção na primeira década do século 

XX, como procurou demonstrar, respectivamente, em Sobrados e Mucambos 

(1936) e Ordem e progresso (1959). Ele passa de elemento induzido a 

elemento indutor das novas relações políticas: “O patriarcal tende a se prolongar 

no paternal, no paternalista, no culto sentimental ou místico do Pai ainda 

identificado, entre nós, com imagens de homem protetor, de homem 

providencial, de homem necessário ao governo geral da sociedade” (FREYRE, 

1977, p. XCI). Como uma extensão natural do ordenamento familiar, o novo 

Estado, segundo fica sugerido por Gilberto Freyre, deveria, como no tempo 

passado, incorporar práticas e valores provenientes do ambiente familiar 

patriarcal, apesar de sua possível extinção. 

Lucio Cardoso percebe que tal entendimento parece não encontrar 

mais lugar na nova situação social que começava a se corporificar, marcada por 

relações livres e assalariadas. Se essa prática de incorporar o escravo como 

membro da família fora bem sucedida, em termos relativos, no que diz respeito 

às relações senhores e escravos e, por extensão, entre senhores e agregados, o 

mesmo não pode ser dito quando empregada nas novas relações sociais 
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decorrentes da emergência do trabalho livre no Brasil. Lúcio Cardoso capta 

muito bem a incompatibilidade entre a prática de origem maometana e as novas 

relações sociais. Através da personagem Betty, nosso autor demonstra o 

estranhamento do trabalhador livre no sistema baseado em relações escravistas: 

“A partir daí, fora-se incorporando à família, tornando-se inestimável” (Segundo 

Depoimento de Valdo (II), p. 415). Betty, através das palavras de Valdo 

Meneses, faz questão de ressaltar como seria difícil para alguém que não 

estivesse acostumado perceber quão distinta era a sua situação dentro da casa: 

 

[Sr. Valdo] Disse-me que não prestasse atenção, se dona Nina 

não entendesse desde o começo que era a minha posição 

perante a família, mesmo porque não era fácil a um recém-

chegado adivinhar que eu não fazia parte da criadagem, e 

guardava uma situação distinta, de governanta, desde os 

tempos em que sua mãe era viva (Diário de Betty (I), p. 38 – 

grifos meus). 

 

A incompatibilidade entre o trabalho livre e o sistema social escravista 

levava, no passado recente, século XIX, o trabalhador livre a criar uma aversão 

ao trabalho. Segundo Luís dos Santos Vilhena, havia uma verdadeira ojeriza ao 

trabalho, a escravidão impregnara o trabalho de uma visão negativa, pois poucos 

eram os trabalhadores livres, mulatos e brancos, que se queriam empregar nas 

obras servis e artes mecânicas, até mesmo aquele que vindo do Reino na 

qualidade de criado de autoridades, ao perceberem a semelhança entre suas 

atividades e a dos escravos e o que faziam era degradante aos olhos da 

sociedade, tratavam de perseguir funções melhores, diferentes das 

desempenhadas pelos escravos, e, quando não conseguem, submetem-se à 

mendicância e vadiagem, e, no caso específico das mulheres, à prostituição 

(VILHENA, p. 137-138). Claro que tal visão começava a ceder lugar, 

principalmente com a ascensão do trabalho livre durante o século XIX, mas, sem 

contudo, deixar marcas no imaginário social brasileiro. 
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Assim como o fez Gilberto Freyre, a valorização da família patriarcal 

também foi levada a cabo por Alceu Amoroso Lima em Voz de Minas: ensaio 

de sociologia regional brasileira (1945), mas como uma outra vertente que se 

contrapõe à proposta de sociedade patriarcal generalizante, pois, como nos 

informa em seu “Psicologia do povo brasileiro”, ele se propõe encontrar os 

traços psicológicos do povo brasileiro a partir das cinco matrizes que 

compunham a sociedade brasileira no segundo quartel dos novecentos: 

 

A ordem é a unidade na variedade. E a psicologia do nosso 

povo, mesmo assim tratada pela rama, não pode fugir a esse 

equilíbrio de contrastes que torna possível a existência de um 

povo, com a sua personalidade própria e os traços distintivos da 

sua psicologia em face dos outros povos (LIMA, 1934, p. 219). 

 

Unidade e variedade na natureza física, na formação étnica, nas 

condições econômicas forneceriam, segundo Lima, os elementos para o ritmo de 

complementaridade do qual resulta a unidade nacional, nem sempre harmoniosa 

combinação de tendências distintas, mas não contrárias e, muito menos, 

incompatíveis (LIMA, 1956, p. 151-152). 

Dessa maneira, Voz de Minas foi escrito para integrar um conjunto de 

ensaios de sociologia brasileira, que objetivava anunciar as cinco vozes do 

Brasil, a saber: a do Norte, a do Sul, a do Litoral, a do Sertão e a do Centro. As 

cinco forças são tendências distintas que se equilibram, sendo Minas (a voz da 

Montanha) uma das vozes do Centro, aquela cujo papel é de equilíbrio moral e 

político, como encruzilhada da alma ibérica, da alma africana e da alma 

autóctone. Essa voz montanhesa, segundo Lima, deveria ser encontrada no 

contraste com outras consciências coletivas que compunha a alma nacional, ou 

seja, dentro de “certas linhas divisórias mais gerais que seriam como que os 

grandes setores psicológicos do povo brasileiro e que apresentam certos 

caracteres próprios e diferenciados entre si”, agrupados, segundo ele, “em três 

dessas grandes famílias psicológicas: a) o litoral e o sertão; b) a cidade e o 
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campo; c) o Norte e o Sul” (LIMA, 1934, p. 222). Tal quadro fora por ele 

enriquecido quando observa que cada uma dessas diferenciações admite situação 

intermediária: o Centro, entre o Norte e o Sul; o Interior, entre o litoral e o 

sertão; e o Povoado, entre a cidade e o campo. Dito isto, Minas figuraria como 

sendo a situação intermediária entre o Norte e o Sul, o ponto de equilíbrio entre 

“a maior das diferenciações [que] é, justamente, essa que se reduz 

simplisticamente a essa fórmula Norte-Sul” pois, “tanto do ponto de vista 

demográfico, como do ponto de vista político, a formação social do Norte e do 

Sul não foi uniforme” (LIMA, 1953, p. 150). 

Este projeto de reunir as cinco ‘vozes’ brasileiras havia sido traçado 

por Alceu Amoroso Lima nos anos trinta, tendo sido inicialmente apresentado 

em 09 de setembro de 1933, no Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, sob a 

forma de conferência “Psicologia do Povo Brasileiro” e recebendo posterior 

publicação na Revista do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (1934) e na 

revista A Ordem (1934) com o título “Traços da Psicologia do Povo Brasileiro”. 

Com este título, a conferência foi, dez anos mais tarde, incluída com algumas 

modificações, no livro Humanismo Pedagógico (1944), recebendo uma redação 

definitiva (com alguns cortes, acréscimos e adaptações) em Introdução à 

Literatura Brasileira (1956), obra apresentada ao IV Congresso de História 

Nacional, tendo merecido aprovação em sessão plenária (28 de abril de 1949). 

Embora Voz de Minas tenha sido escrito provavelmente no primeiro 

semestre de 1944, enquanto realização do referido projeto, as ideias 

embrionárias do ensaio sobre o povo mineiro já teriam sido expostas no ensaio 

“A alma de Minas e a Revolução Espiritual”, parte integrante do livro Estudos – 

4ª série, publicado em 1931, sob o pseudônimo de Tristão de Athayde. Ao 

propor uma revolução espiritual, Alceu Amoroso Lima defende a importância da 

“alma de Minas”, alma esta  
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que guardou até hoje, ao menos em seus elementos mais puros, 

essa fidelidade aos princípios orgânicos de uma civilização bem 

nossa – o espírito de família, o cavalheirismo, a hospitalidade, a 

fidelidade à palavra, o desinteresse financeiro, a simplicidade da 

vida, o recato feminino, a doçura do trato, o sentimento de 

respeito, tudo aquilo enfim que deriva de uma fidelidade 

consciente ou subconsciente (pois mesmo naqueles que 

perderam a consciência de suas raízes essas raízes continuam a 

dar seiva) à formação religiosa da nossa nacionalidade 

(ATHAYDE, 1931, p 183). 

 

A eles somam-se a sobriedade, a ironia, o realismo, o bom senso 

(capacidade de encontrar soluções adequadas em momentos inesperados), o 

espírito de distinção, fazendo do mineiro um homem do passado, passado de 

onde ele retira sua força e dignidade, fato tão bem mimetizado, como sinalizarei 

mais adiante, por Lúcio Cardoso na Crônica, quando Betty procura reproduzir o 

discurso de Demétrio Meneses: “Podem falar de mim – costumava dizer –, mas 

não ataquem esta casa. Vem ela do Império, e representa várias gerações de 

Meneses que aqui viveram com altaneria e dignidade” (Diário de Betty (I), p. 

48). 

Tais traços constitutivos são as características do caráter do homem 

mineiro (produto da combinação do isolamento geográfico com o predomínio do 

tipo lusitano em sua formação étnica e o processo de endogamia), delineando-o 

como um ser especial na psique brasileira. Resultado “das três raças formadoras 

do[homem brasileiro], mas numa espécie de cruzamento relativamente próprio” 

(LIMA, 1945, p. 58), esse homem montanhês é a “síntese da miscigenação 

nacional”, ou seja, “uma combinação racial uniformemente mesclada de 

contribuição indígena, africana ou europeia, em doses diferentes sem dúvida, 

mas com o predomínio acentuado da contribuição racial lusa” (LIMA, 1945, p. 

97-98). Mesmo sofrendo ampla mestiçagem, o grupo mineiro decorre, assim, do 

“predomínio gradativo do elemento paulista e emboaba, enfim unido” (LIMA, 

1945, p. 98). 
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Se, por um lado, a Montanha equilibrava as raças, por outro, a 

limitação de horizontes por ela produzida não deixou de configurar em Minas 

uma sociedade de linhas orgânicas e concentradas. Em Minas, se nota o 

fenômeno de irradiação intraprovincial, fato que favorece, de acordo com Lima 

(1945, p. 90), o grupalismo, uma “forma de organização social que assenta os 

seus fundamentos, não no indivíduo isolado nem no Estado todo-poderoso 

(como no liberalismo ou no totalitarismo) e sim nos grupos intermediários entre 

o indivíduo e o Estado”, ou seja, principalmente na família. É, nesse espaço 

médio, que se encontra o sentido de coletividade: “o profundo senso doméstico 

da sociologia mineira” (LIMA, 1945, p. 95). 

A família mineira, defende Alceu Amoroso Lima (1945, p. 191), se 

distingue tanto por sua sociologia quanto por sua moralidade: “a família é o 

centro da sociedade mineira e a hierarquia patriarcal o centro da vida doméstica 

mineira”. Na casa patriarcal mineira, os lugares de homens e mulheres 

hierarquicamente bem delimitados: “Se houver exceções, é que há muita mineira 

varonil, embora muito poucos mineiros efeminados” (LIMA, 1945, p. 191). 

Apesar da lei do homem ser a lei da vida mineira, a civilização mineira é “uma 

civilização em que a mulher desempenha um alto papel”, pois a mulher, 

patrimônio moral da civilização mineira, tem o poder discreto nessa 

estratificação doméstica onde “o homem manda, sem dúvida, mas a mulher é 

que quase sempre decide [...], mansamente [...], na sombra” (LIMA, 1945, p. 

192). Dito de outra forma ao sabor de Machado de Assis, a mulher, como 

qualquer outro que se encontre submetido à vontade alheia, sabe que o mundo, 

para o homem, aparece como expressão da vontade do senhor partriarcal, cujos 

atos para com o outro aparecem sob a forma de concessão e de favores, como 

pode-se apreciar na cena em que Helena leva Estácio a fazer o que ela queria 

(ensinar equitação), sem parecer que seja a vontade de dela: “A ideia 

momentânea de sua superioridade [de Estácio] neste assunto [equitação] era 
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bastante para lhe inspirar uma dedicação decidida” (ASSIS, 1876, p. 66). Assim, 

mesmo reconhecendo a dominação masculina na vida doméstica, Lima (1945, p. 

192) observa que há uma compensação de poderes no lar mineiro que domina a 

vida social em geral: “o papel das mulheres é capital, sem parecer que o é”. A 

família é o centro da sociedade mineira, tal como a hierarquia patriarcal é o 

centro da vida doméstica mineira. 

Lima, ao valorizar positivamente traços característicos da 

sociabilidade mineira, se opõe frontalmente aos grandes remédios aconselhados 

para os grandes males do Brasil: a sociedade humanista (Rússia) e a sociedade 

técnica (Estados Unidos), substitutos dos modelos oitocentistas, a sociedade 

imperialista (Inglaterra) e a sociedade racionalista (França). À Revolução 

Social proposta pelos Russos e à Revolução Técnica proposta pelos norte-

americanos, o autor contrapõe a Revolução Espiritual, “reação religiosa, pela 

reintegração da nacionalidade em seus fundamentos essenciais” (ATHAYDE, 

1931, p. 182), cuja matriz primeira é a alma de Minas – receptividade e 

concentração. 

Alceu Amoroso Lima, ao que me parece, dialoga como autores 

vinculados à Escola Histórica do Direito, cuja origem remonta a fins do século 

XVIII, momento do pleno apogeu do neo-humanismo, quando a solução para os 

problemas humanos deveria ser encontrada na exacerbação da natureza racional 

do homem. Para ele, a solução deveria ser encontrada na consciência coletiva do 

povo brasileiro (costumes, hábitos e tradições). Contudo, os postulados da 

referida escola sofrem reelaboração, pois é impossível não perceber que a 

interpretação de Lima fora colorida por sua visão religiosa. Tal hipótese 

explicativa parece encontrar terreno para sua confirmação se nos ativermos ao 

discurso de Lima corporificado no ensaio “Formação Espiritual Brasileira”. Nele 

o autor procura impor limites ao primado da razão, sem, contudo, excluí-la: “o 

erro do racionalismo histórico, como de todo racionalismo, não é de usar da 
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razão mas de “só” usar da razão, o que é o melhor meio de suprimi-la na prática 

[...] O único meio de elevar a razão é limitá-la” (ATHAYDE, 1931, p. [260]) 

pelo uso principalmente da fé. Além da razão, faz-se preciso também levar em 

consideração, segundo Lima, fatores imprevistos na formação dos povos e 

civilizações, visto que eles se formam, ou se desmembram não com leis 

abstratas ou determinismos rígidos, e sim com sentimentos humanos, paixões, 

sacrifícios, e sobretudo fé, mesmo esta desviada inteiramente em seu sentido e 

em seu objeto formal, como por exemplo a revolução russa ou a ressurreição 

chinesa. Minas seria, conforme pontua Alceu Amoroso Lima, apenas umas das 

variedades que formam o homem brasileiro: “um tipo físico ainda em formação, 

cujas diferenciações tendem a desaparecer com o progresso das comunicações 

internas e com o fortalecimento da unidade política” (LIMA, 1956, p. 151). 

É justamente contra esses valores da sociabilidade mineira que Lúcio 

Cardoso se revolta, pois, em entrevista a Fausto Cunha, publicada em 25 de 

novembro de 1960 no Jornal do Brasil, ele impõe limites ao discurso de Alceu 

Amoroso Lima, contestando-o de maneira radical 

 

Meu movimento de luta, aquilo que busco destruir e incendiar 

pela visão de uma paisagem apocalíptica e sem remissão, é 

Minas Gerais. Meu inimigo é Minas Gerais. O punhal que 

levanto, com a aprovação ou não de quem quer que seja, é 

contra Minas Gerais. Que me entendam bem: contra a família 

mineira. Contra a literatura mineira. Contra a concepção de 

vida mineira. Contra a fábula mineira. Contra o espírito 

bancário que assola Minas Gerais. Enfim, contra Minas, na sua 

carne e no seu espírito. Ah, mas eu a terei escrava do que 

surpreendi na sua imensa miséria, no seu imenso orgulho, na sua 

imensa hipocrisia. Mas ela me terá, se for mais forte do que eu, 

e dirá que eu não sou um artista, nem tenho o direito de flagelá-

la, e que nunca soube entendê-la como todos esses outros ⎯ 

artistas! ⎯ que afagam não o seu antagonismo, mas um dolente 

cantochão elaborado por homens acostumados a seguir a trilha 

do rebanho e do conformismo, do pudor literário e da vida 

parasitária. Ela me terá ⎯ se puder. Um de nós, pela graça de 

Deus, terá de subsistir. Mas acordado (CARDOSO, 1976, p. 71-

72 - Grifos meus). 
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Apesar de ser um discurso pronunciado por Lúcio Cardoso depois da 

publicação da Crônica e que devem ser guardadas as respectivas diferenças, 

seria um equívoco não considerá-lo quando nos deparamos com a personagem 

Timóteo Meneses e sua missão de destruir o sistema familiar dos Meneses. 

Assim, se Gilberto Freyre propõe a permanência dos valores 

familiares patriarcais como orientadores das novas configurações do Estado, 

Alceu Amoroso Lima propõe que a família seja uma forma intermediária, o elo 

de equilíbrio entre o indivíduo e o Estado. Proposições rejeitadas pelo discurso 

da Crônica e também pelo discurso de Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de 

Holanda. 

Quando em 1936, Sérgio Buarque de Holanda, à luz da nova 

historiografia francesa, da sociologia cultural dos alemães, de elementos teóricos 

da Sociologia e da Etnologia, publicou Raízes do Brasil (edição revista e 

ampliada em 1947 e 1956), cinco anos havia se passado da publicação do quarto 

volume da série Estudos, de Tristão de Athayde (Alceu Amoroso Lima) e três 

da publicação de Casa-grande & senzala, de Gilberto Freyre e um ano da 

publicação de Maleita, de Lúcio Cardoso. A publicação daquela obra forneceu, 

segundo Candido (1995, p. 10), indicações importantes acerca do sentido de 

certas posições políticas daquela época, dominada pela descrença no liberalismo 

tradicional e a busca de novas soluções. 

Ao destacar os traços idiossincráticos brasileiros por meio de 

parâmetros comparativos provenientes das abordagens historiográficas e de 

ciências afins que o influenciaram, Holanda reconstrói elementos da formação 

da sociedade e da mentalidade do povo brasileiro no seu processo de vir-a-ser, 

se perguntando por que a sociedade brasileira, a exemplo de algumas sociedades 

ocidentais, não havia adquirido práticas racionalizadas. Deixando-se influenciar 

pela metodologia historicista da sociologia cultural alemã, Holanda se contrapõe 

às ideias iluministas sobre o progresso universal das civilizações, pondo em 
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evidência a singularidade do processo de desenvolvimento político, econômico e 

cultural do Brasil: “o certo é que todo o fruto de nosso trabalho ou de nossa 

preguiça parece participar de um sistema de evolução próprio de outro clima e 

de outra paisagem” (HOLANDA, 1936, p. 03). 

 Constata-se, assim, seu anseio pela eliminação das formas arcaicas 

que faz o povo brasileiro mergulhar no atraso cultural: “aniquilamento das raízes 

ibéricas de nossa cultura para a inauguração de um novo estilo, que crismamos 

talvez ilusoriamente de americano, porque seu traço se acentua com maior 

rapidez em nosso hemisfério” (HOLANDA, 1936, p. 137). As tensões entre 

essas formas arcaicas e o moderno fazem com que aquelas ressurjam como algo 

novo via processo de reforma. Para analisar o movimento e confronto dessas 

forças contraditórias, Holanda vale-se do conceito dialético de Hegel, enquanto 

instrumento de exegese: “a história jamais nos deu exemplo de um movimento 

social que não contivesse os germes de sua negação – negação essa que se faz, 

necessariamente, dentro do mesmo âmbito” (HOLANDA, 1936, p. 149). O uso 

do princípio da dialética hegeliana apresenta-se incorporado ao estilo narrativo 

de Holanda. 

Entretanto, ele se afasta da influência do idealismo hegeliano, 

preferindo apreender as relações humanas no seu devir, jamais por 

esquematismos fixos. A presença da dialética materialista, na obra de Holanda, 

se fazem perceber quando o autor, ao revisar e atualizar o texto publicado em 

1936, analisa as relações entre as mudanças econômicas e a ascensão da 

Burguesia Mercantil em Portugal no século XVI: 

 

a burguesia mercantil não precisou adotar um modo de agir e 

pensar absolutamente novo, ou instituir uma nova escala de 

valores, sobre os quais firmasse permanentemente seu 

predomínio. Procurou, antes de associar-se às antigas classes 

dirigentes, assimilar muito dos seus princípios, guiar-se pela 

tradição, mais do que pela razão fria e calculista. Os elementos 

aristocráticos não foram completamente alijados e as formas de 
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vida herdadas da Idade Média, em parte, seu prestígio antigo 

(HOLANDA, 1956, p. 24). 

 

Por essa razão, a exploração dos trópicos não se processou, segundo 

Holanda (1936, p. 19-20), “por um empreendimento metódico e racional, ou 

seja, não emanou de uma vontade construtora e enérgica: fez-se antes com 

desleixo e certo abandono”. A seu ver, o processo colonial brasileiro refletiu 

certas particularidades de comportamento antissocial e de alienação ao trabalho, 

ao ambiente e à vida em comunidade, característico do Antigo Regime 

(sociedade aristocrática), incorporado pela burguesia mercantil portuguesa: 

 

o peculiar da vida brasileira parece ter sido, por essa época, uma 

acentuação singularmente energética do afetivo, do irracional, 

do passional e uma estagnação ou antes uma atrofia 

correspondente das qualidades organizadoras, disciplinadoras, 

racionalizadoras (HOLANDA, 1936, p. 32-33). 

 
 Dessa forma, constata ele, segundo palavras de Maria Odila Leite 

da Silva Dias (1985, p. 15), 

 

a incapacidade de modernização dos valores sociais tradicionais 

e a consequente ambiguidade de aparências em que se 

confundiam o arcaico e o moderno, seja nas atitudes e nos 

costumes, seja nas instituições políticas. 

 

Procurando especificar o processo de colonização do Brasil, Sérgio 

Buarque de Holanda, orientando-se pela discussão de Max Weber em Die 

Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus (A ética protestante e 

o espírito do capitalismo), enfatiza a lacuna existente nas matrizes da 

mentalidade capitalista entre os povos ibéricos, espanhóis e portugueses do 

século XVI (HOLANDA, 1936, p. 57-89) enquanto obstáculo à consolidação da 

“urbanocracia” no Brasil. Assim, Holanda busca, através de múltiplas 

combinações, expressar os traços peculiares da mentalidade dos colonos 

portugueses do século XVI. Para tanto, lança mão dos tipos ideais (modelo 

simplificado do real, cuja elaboração baseia-se em traços considerados 
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essenciais para a determinação da causalidade, segundo os critérios de quem 

busca compreender um fenômeno) de Weber, explicando “que, em estado puro, 

nem o aventureiro nem o trabalhador nem o semeador e nem o ladrilhador 

possuem existência real fora do mundo das ideias” (HOLANDA, 1936, p. 22). 

Nas formas de vida coletiva, enfatiza Holanda, pode-se assinalar dois 

princípios que se combatem e regulam diversamente as atividades dos homens: 

os tipos do aventureiro e do trabalhador. Para o primeiro, como demonstrado na 

análise de Maleita, “a mira de todo esforço, o ponto de chegada – a palavra 

‘aventura vem do latim: adventura, advenire - assume relevância tão capital, que 

chega a dispensar, por secundários, quase supérfluos, todos os processos 

intermediários” (HOLANDA, 1936, p. 20-21). Já para o segundo, o esforço 

lento, pouco compensador e persistente, assume relevância, a ponto de medir 

todas as possibilidades de esperdício, para, enfim, tirar o máximo proveito do 

insignificante. 

Assim, Holanda (1936, p. 21) diferencia os referidos princípios: 

 

Existe uma ética do trabalho, como existe uma ética da aventura. 

O indivíduo do tipo trabalhador só atribuirá valor moral positivo 

às ações que sente ânimo de praticar e, inversamente, terá por 

imorais e detestáveis as qualidades próprias do aventureiro - 

audácia, imprevidência, irresponsabilidade, instabilidade, 

vagabundagem - tudo, enfim, quanto se relacione com a 

concepção espaçosa do mundo, característica desse tipo. 

 

Todavia, segundo Holanda, apesar de participar, em maior ou menor 

grau, de múltiplas combinações no processo de conquista e colonização do Novo 

Mundo, coube ao trabalhador um papel muito limitado, quase nulo, nessa 

empreitada, dominada pelo tipo humano que ignora as fronteiras, pois, no 

mundo, tudo a ele se apresenta em generosa amplitude e, onde quer que se erija 

um obstáculo a seus propósitos ambiciosos, sabe transformá-los em trampolim 

para o alcance de recompensas fáceis. 
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Se a conquista e a colonização no Novo Mundo foram orientadas pela 

ética da aventura, a ela se acrescenta, no caso português, a ética do semeador. 

Norteado por uma política de feitorias e agarrados ao litoral, o colonizador 

português, ao contrário do espanhol, foi um “semeador” de cidades irregulares, 

nascidas e crescidas ao acaso, rebeldes à norma abstrata, enlaçadas na linha da 

paisagem, não chegando a contradizer o quadro da natureza. Os portugueses 

estavam, assim, conforme Holanda, interessados em fazer fortuna rápida, 

dispensando o trabalho regular, que nunca fora sua virtude. 

É preciso impor limites à análise de Sergio Buarque de Holanda no 

que diz respeito à ocupação do espaço, pois, como é possível verificar na análise 

do Regimento que levou Tomé de Souza, a construção da cidade de São 

Salvador da Bahia de Todos os Santos não foi obra do acaso, mas o resultado do 

planejamento, orientado pelas funções que a cidade deveria apresentar. Ou seja, 

a política urbanizadora portuguesa no Brasil foi algo para além de uma simples 

repetição inconsciente de padrões culturais, sem qualquer proposta e ordem: as 

formações urbanas brasileiras não constituem um conjunto de dados aleatórios, 

mas são parte de uma estrutura dinâmica (a rede urbana), sujeita ao processo de 

urbanização a qual determinava o aparecimento daquelas formações (REIS 

FILHO, 1968, p. 77; SAMPAIO, 1999, p. 46; ARAUJO, 2006, p. 50). 

Holanda tenta compreender as características essenciais da 

mentalidade dos portugueses (semeadores - sensibilidade, maneira de vestir, 

representações individuais, relação com a natureza) e descreve uma burguesia 

portuguesa de mentalidade conservadora e aristocratizada, avessa ao trabalho 

(inércia) e à disciplina do capitalismo (desleixo), o que contrasta com a 

capacidade centralizadora, codificadora e uniformizadora (ladrilhadora) de 

Castela (HOLANDA, 1936, p. 61-65). Essa herança portuguesa foi radicalmente 

criticada por Lúcio Cardoso na Crônica. 
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Segundo essa lógica, Holanda afirma que a base da estrutura da 

sociedade colonial fora montada fora dos espaços urbanos, o que teria 

contribuído para a montagem de “uma civilização de raízes rurais”, cuja 

principal unidade era a família patriarcal, sendo a cidade virtualmente, senão de 

fato, uma simples dependência do domínio rural (HOLANDA, 1936, p. 44). 

Essa unidade tem seu centro “na autoridade imensa do pater-familias”, que se 

prolongava para as esferas do ordenamento estatal: “o tipo de família organizada 

dentro das normas do velho direito romano-canônico, mantido na península 

ibérica através das gerações, que prevalece como centro e base de toda essa 

vasta estrutura” HOLANDA, 1936, p. 87). Ocorrendo tal prolongamento, a 

autoridade política proporcionou a invasão do Estado pela família, pois, com 

uma sociedade apoiada neste tipo de família, a autoridade do patriarca é 

observada em todos os segmentos da sociedade, passando o Estado a ser uma 

continuação da família, pois as relações (contatos primários, de sangue e do 

coração) criadas na esfera doméstica forneceram o modelo obrigatório de 

qualquer composição social entre os brasileiros. 

 

A família patriarcal fornece, assim, o grande modelo por onde se 

hão de calcar, na vida política, as relações entre governantes e 

governados, entre monarcas e súditos. Uma lei moral inflexível, 

superior a todos os cálculos e vontades dos homens, pode 

regular a boa harmonia do corpo social, e portanto deve ser 

rigorosamente respeitada e cumprida (HOLANDA, 1956, p. 

110). 

 

Tal lei moral tornava, de acordo com Holanda (1936, p. 88-89), o 

quadro familiar tão poderoso e exigente, que sua sombra persegue os indivíduos 

mesmo fora do recinto doméstico, fazendo com que a entidade privada 

precedesse sempre, neles, a entidade pública. Nele o princípio de autoridade é 

indisputado, pois a família patriarcal fornecia a ideia mais normal do poder, da 

respeitabilidade, da obediência e da coesão entre os que dele faziam parte, 

implicando no predomínio, em toda a vida social, sentimentos próprios à 
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comunidade doméstica, naturalmente particularista e antipolítica, uma invasão 

do público pelo privado, do Estado pela família. Logo, essa mesma lei moral 

exige que as pessoas orientem-se segundo a cordialidade, “padrão de convívio 

humano”, baseado em relações de simpatia, as quais sustentam as relações 

familiares e a convivência entre os amigos, tal como mimetizada por Lúcio 

Cardoso em Maleita e na Crônica. 

Holanda, ao contrário do que propunha Gilberto Freyre, defende que o 

Estado não é uma ampliação do círculo familiar e, ainda menos, uma integração 

de certos argumentos, de certas vontades particularistas, de que a família é o 

melhor exemplo, pois inexiste “entre o círculo familiar e o Estado, uma 

gradação, mas antes uma descontinuidade e até uma oposição” (HOLANDA, 

1936, P. 93). Isso porque as relações fundadas em comportamento pessoal e 

familiar não são adequadas numa burocracia democrática, pois um é individual e 

o outro é coletivo, um é privado e o outro é público. 

Todavia, como sugere Lúcio Cardoso na Crônica, não bastava apenas 

a simples cisão entre os dois ordenamentos: a família e o Estado. Era preciso ir 

mais além, aniquilar o sistema familiar patriarcal, cujos mando e autoridade 

poderiam sim ser disputados, para (talvez) se veicular a possibilidade do 

surgimento de uma outra realidade, porque, enquanto existisse, as novas formas 

de organização tanto familiar quanto estatal estariam por esse sistema 

ameaçadas, como quis nosso autor sugerir ao retratar a vida de Nina e Valdo no 

Pavilhão. Mesmo vivendo ali vivendo, eles continuavam sendo sempre vigiados 

pelos da Casa, sua sombra perseguia Nina e Valdo mesmo fora do antigo recinto 

doméstico. Assim destruir a Casa significava aniquilar o sistema de dominação, 

possibilitando a emergência ou não de uma outra realidade sócio-histórica. 

Nesse embate, as vozes que se manifestam na Crônica convergem para a 

destruição dos valores responsáveis pela estabilidade do sistema (personalismo, 
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familismo, privatismo) e sua recusa pelas novas gerações, representadas pela 

personagem André. 

Como indica a epígrafe que antecede o primeiro capítulo/fragmento 

desse romance e, consequentemente, a própria narrativa, Lúcio Cardoso 

tematiza, como já mencionei, a morte para ressurreição, isto é, a necessidade de 

destruição do sistema de valores patriarcais para a formação (ou não) de uma 

nova realidade: “Jesus disse: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do defunto 

[Lázaro]: Senhor, ele já cheira mal, porque já aí está há quatro dias. Disse-lhe 

Jesus: não te disse eu que, se tu creres, verás a glória de Deus?” (BÍBLIA 

SAGRADA, SÃO JOÃO, XI, 39,40). Claro que estou ciente de que o presente 

fragmento sugere uma outra interpretação: a passagem narrada por João refere-

se à questão do tempo e da fé. Então Jesus quer mostrar que não salvou Lázaro 

da morte para posteriormente mostrar o poder de Deus, mas para mostrar que a 

fé dela não podia se limitar ao poder de cura de Jesus. Tal limitação pode ser 

observada no pedido que Ana Meneses faz a Padre Justino: “E voltou-se para 

mim com um gesto violento, desnudando-se afinal, numa impaciência que 

desvendava até o próprio centro do seu espírito: - Se o senhor fizer um milagre 

em minha presença, acreditarei em Deus” (Primeira narração de Padre 

Justino, p. 172 – Grifos meus). O milagre exigido por Ana Meneses é a 

ressurreição do jardineiro Alberto, que cometeu suicídio por conta da partida de 

Nina da Chácara dos Meneses. A mesma limitação é observada na personagem 

André ao questionar seu pai, Valdo Meneses, sobre a possibilidade de 

ressurreição para Nina: “a ressurreição existe?” (Depoimento de Valdo (V), p. 

490). 

Assim, as palavras registradas por Lúcio Cardoso também colocam o 

leitor diante de uma duplicidade discursivo-estrutural pela presença de dois 

autores dialogicamente intertextualizados - João, que inicia o texto, e o narrador, 

que narra segundo o espírito dúplice da epígrafe do outro - e pelo sentido que tal 
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epígrafe encerra, ou seja, a morte para a ressurreição. O seu espaço quase-vazio 

fora preenchido pelas diferentes vozes que aí se cruzam – a do apóstolo João, 

iniciando a narrativa, e os narradores introduzidos pelo narrador, oculto como no 

discurso teatral, manipulando, modulando e simulando as diferentes vozes que 

narram a extinção do sistema familiar dos Meneses. 

A inspiração para esse e outros romances surge a Lúcio Cardoso 

quando voltava ele de uma visita à Valença (RJ), cidade natal de seu pai. Como 

não estava bem, resolveu descer em Barra do Piraí, ficando a vagar enquanto 

não chegava a hora de partir para a cidade do Rio de Janeiro. Foi durante o 

passeio que colheu imagens para transformá-las em matéria literária, não 

somente da Crônica, mas também de outros romances, a exemplo de O viajante 

(1970): 

 

O primeiro trem que passa para o Rio está marcado para as 

quatro e trinta da tarde... por isto vago, num dia de chuva 

peneirada e triste, pela mais triste e desalentada das cidades do 

mundo. Enquanto passeio, vendo caminhar uma gente apagada e 

feia, penso que seria numa cidade assim, num dia assim, que 

regressaria ao meu personagem sem nome da Crônica da Cidade 

Assassinada. De repente, do alto de um velho paredão, descubro 

o Paraíba enlameado e vagaroso que vai contornando as casas da 

Barra (CARDOSO, 1970, p. 180 - Grifos meus). 

 

Parece-me interessante ressaltar, com essa citação, que, em Maleita, 

Lúcio Cardoso se propôs analisar o processo de nascimento de um núcleo 

urbano e, com a Crônica, nosso autor teria como primeira proposta a análise de 

um fenômeno inverso: a morte de um núcleo urbano. Vistos sob esse prisma, os 

referidos romances parecem ser as faces de uma moeda. Se o intento era a 

crônica de uma cidade, ele muda de ideia, reduzindo o foco para o espaço das 

relações familiares, a casa. Contudo, a cidade foi criada: Vila Velha, mundo 

imaginário, localizada entre as cidades mineiras de Leopoldina, Mercês, 

Queimados, Rio da Espera e Ubá. O nome foi tomado de empréstimo do 

romance anterior, Dias perdidos (1943). Apesar da coincidência, não há relação 
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com o mundo imaginário onde se movimentam as personagens da Crônica. Tal 

relação passaria a existir com outras obras do autor, a exemplo de O Campo da 

Cruz Vazia, que começou a ser escrito em 18 de julho de 1957, mas que, como 

outros, ficou inacabado por conta do acidente vascular cerebral que impediu o 

autor de continuar escrevendo. O espaço dessa narrativa ficava localizado 

próximo à chácara dos Meneses (principal espaço romanesco da Crônica) e foi 

assim descrito por André ao relembrar sua caçada, quando do retorno de Nina, 

em nota à margem de um dos fragmentos de seu diário: 

 

(Escrito à margem do Diário: Tudo já se passou há muito, os 

casebres não existem mais, o vale é ressecado e triste. Deste alto 

onde posso contemplar todo o Campo da Cruz Vazia, procuro 

através da bruma, que esta sim, é a mesma, os traços do 

adolescente que fui ⎯ e nada sinto, nada ouço, nada vejo, porque 

meu coração já não é leve, e nem a pureza, que outrora foi 

minha, renova mais a música daquele momento.) (Diário de 

André (III), p. 208-209 – Grifos meus). 

 

A interdependência entre os espaços narrativos de várias histórias 

sugere a apropriação por parte de Lúcio Cardoso do estilo narrativo utilizado por 

Honoré de Balzac (1899-1850), por quem o autor da Crônica passa a se 

interessar: “[30 de outubro de 1955] Leitura das três partes de Ilusões perdidas: 

admirável ascensão e queda de Lucien de Rubempré. Quando moço Dostoiévski 

me apaixonava, agora é Balzac que me importa. Leio-o cada dia com maior 

interesse” (CARDOSO, 1970, p. 207). A leitura das obras do escritor francês 

prossegue em 18 de julho de 1957, com Splendeursetmisères des courtisanes 

(Esplendores e misérias das cortesãs - 1845), com a seguinte inferência sobre 

a obsessão de Honoré de Balzac (1799-1850) em captar todos os elementos que 

servem de moldura às personagens:  

 

Que ligações, que aprisionamento à realidade: nomes, lugares, 

postos, hierarquia de famílias, de ofício, de sociedade, que 

minúcia, que acúmulo de detalhes práticos, para servirem a uma 

intriga tão tênue e tão simplória... Mas é verdade que não me 

acho senão no princípio (CARDOSO, 1970, p. 218). 
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Com Pierrette (1840), Lúcio Cardoso chega à seguinte conclusão: “A 

complicada minúcia dos parentescos de Balzac não torna seus personagens mais 

reais, mas empresta-lhes um ar de gente que tem ficha na polícia, e se esconde 

na província, por medo de ser reconhecida” (CARDOSO, 1970, p. 219). Apesar 

da leitura ser cansativa, ele não deixa de admirar o esforço do escritor francês: 

“mais do que um repórter, existe nele uma alma fremente de notário ou tabelião” 

(CARDOSO, 1970, p. 219).  

Apesar de desagradar a Lúcio Cardoso, tal excesso de detalhes, como 

bem observou Erich Auerbach em “Na mansão de La Mole”, contribuía para a 

montagem da moldura histórica e social do mundo imaginário construído por 

Balzac, onde se movimentavam suas personagens: “todo espaço vital torna-se 

para ele uma atmosfera moral e física, cuja paisagem, habitação, móveis, 

acessórios, vestuário, corpo, caráter, trato, ideologia, atividade e destino 

permeiam o ser humano, ao mesmo tempo que a situação histórica geral aparece, 

novamente, como atmosfera que abrange todos os espaços vitais individuais” 

(AUERBACH, 2004, p. 423). 

A leitura dos romances de Balzac coincide com a finalização da 

redação da Crônica, cuja narração da história da decadência da família Meneses 

do município interiorano da Zona da Mata mineira, Vila Velha, coloca em 

evidência a preocupação de nosso autor com a situação do ordenamento 

familiar. Para dar conta do enredo e das personagens, Lúcio Cardoso, cria um 

narrador que incorpora à sua forma de narrar a dinâmica de uma tradição que 

remonta ao século XII. 
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CAPÍTULO IV OU DA GENEALOGIA DO NARRADOR 

 

 

 

 

Em toda parte há apenas uma pessoa – a pessoa linguística do 

autor responsável por toda palavra como por algo seu. Por mais 

numerosos e multiformes que sejam as linhas semânticas e 

acentuais, as associações, sugestões, insinuações, 

correspondências que partem de cada palavra poética, todas elas 

bastam a uma única língua, a um único horizonte e não a 

contextos sociais heterodiscursivos (BAKHTIN). 
 

 

 

 

 

 

 

 

ngenhoso e refinado, caro leitor, a Crônica é composta por 

cinquenta e seis capítulos/fragmentos, cuja autoria é compartilhada 

por dez diferentes narradores (Ana e André Meneses, Aurélio dos 

Santos, Betty, Coronel Amadeu Gonçalves, Dr. Villaça, Nina 

Meneses, Padre Justino, Timóteo e Valdo Meneses), que lançam mão dos mais 

variados tipos de registro (cartas, confissões, depoimentos, diários, memórias, 

narrativa e pós-escrito) a fim de compor a sucessão de acontecimentos da trama 

romanesca. E, embora haja casos em que alguns deles fazem uso de mais de um 

desses registros (como é o caso de Valdo Meneses, que utiliza a carta e o 

depoimento, e Padre Justino, que utiliza a narração e o pós-escrito), há 

predileção de cada um desses narradores por um gênero específico: André e 

Betty vinculam-se ao diário, Nina à carta, Valdo e o coronel ao depoimento, Ana 

à confissão, Timóteo ao livro de memórias, e o farmacêutico, o médico e o padre 

à narração. 

E 
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Tais narrativas correspondem a uma das unidades estilísticas 

heterogêneas de que se compõe o discurso romanesco: as diversas formas de 

narrativa semiliterária (escrita) cotidiana (BAKHTIN, 2010a, p. 74). Os sete 

gêneros do discurso, através dos quais cada narrador se faz ouvir, são tipos 

relativamente estáveis de enunciados (unidades reais e concretas da 

comunicação discursiva), disponíveis na cultura e que podem ser definidos não 

somente “pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da 

língua mas, acima de tudo, por sua construção composicional” (BAKHTIN, 

2010b, p. 261). Aproximando-se desse posicionamento de Bakhtin, Tzvetan 

Todorov afirma que essa relativa estabilidade somente pode garantida, porque os 

gêneros do discurso “existem como instituições que funcionam como horizonte 

de expectativa para os [ouvintes/]leitores e como modelos de [oralidade/]escrita 

para os [falantes/]escritores” (TODOROV, 1990, p. 49).  

O uso de diferentes formas de narrativa, na composição da Crônica, 

radicaliza as maneiras de apresentação canônica desses gêneros, caracterizados 

pelo modo como se compõem, pela sua estrutura, pelo conteúdo e pelo estilo, e 

marcados pela função social que desempenham e pelos seus propósitos de 

comunicação. Nathalia Saliba Dias, em A construção da casa assassinada, 

observa que Lúcio Cardoso altera a forma canônica dos gêneros sob diferentes 

modos e formas. Para Dias, embora cada tipo discursivo possua uma forma de 

apresentação canônica, devidamente conceituada pela crítica, “percebe-se no 

romance [Crônica] que tais fórmulas são questionadas e alteradas ao longo dos 

excertos – nesse sentido, os primeiros escritos de cada personagem se 

diferenciam dos últimos, bem como o mesmo gênero pode ser tratado de 

maneiras diversas segundo [a] personagem” (DIAS, 2006, p. 44). As 

características fundamentais dos gêneros foram não somente modificadas, mas 

também misturadas para que eles fossem incorporados ao discurso da Crônica, 

como é possível verificar no caso do diário, uma escrita de fazer cotidiano, que 
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pôde ser usado sob formas e modos de narrativa sob retrospectiva por André ao 

recordar dois momentos vividos com Nina: “e tudo o que ainda subsiste em mim 

de instintivo refugia-se na única coisa que não me deixa soçobrar: a recordação 

[...] Algumas noites mais tarde – lembra-me, e com que amarga e deliciosa 

clareza – sucedeu uma outra cena que bem podia ser narrada como complemento 

daquela” (Diário de André (VII), p. 343;346 – Grifos meus). 

Levando em consideração as definições e diferenciações feitas por 

Bakhtin (2010b) sobre os gêneros discursivos, posso afirmar que os referidos 

questionamentos, alterações e misturas conferiram aos gêneros que compõem a 

Crônica um traço comum: o de se construírem, na arquitetura do romance, 

formas básicas de enunciação, denominadas por Bakhtin de gêneros primários. 

Estes são enunciados simples, já que se apresentam em situações de 

comunicação mais “simples” e diretamente ligadas ao cotidiano social. Por se 

constituírem em circunstâncias de uma comunicação discursiva imediata, essas 

unidades da comunicação discursiva se opõem aos gêneros secundários ou 

complexos que “surgem nas condições de um convívio cultural mais complexo e 

relativamente muito desenvolvido e organizado” (BAKHTIN, 2010b, p. 263). A 

principal característica deste tipo de gênero é ter a capacidade de agregar, como 

o faz a Crônica, um ou mais gêneros primários em sua composição. Assim, esse 

romance de Lúcio Cardoso se corporifica como um heterodiscurso social 

literariamente organizado, permeado por dissonâncias individuais. 

Tal incorporação no romance de Lúcio Cardoso obrigou os referidos 

gêneros a modificarem\perderem “[seu] vínculo imediato com a realidade 

existente e com os enunciados reais alheios” (BAKHTIN, 2010b, p. 263), 

mantendo sua forma e o significado cotidiano tão somente no plano do conteúdo 

romanesco. Incluídos no romance, os gêneros não são mais cartas, confissões, 

depoimentos, diários, memórias, narrações e pós-escrito, mas imagens 

refratadas/materializadas desses gêneros. E, ao penetrarem a Crônica, eles 
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introduziram nela suas linguagens, aprofundando o caráter heterodiscursivo 

romanesco: o discurso de outro na linguagem de outro, que serve à expressão 

refratada das intenções do autor (BAKHTIN, 2010a, p. 127). 

Assim, escrito sob a forma e modos de uma crônica, o quinto romance 

de Lúcio Cardoso se constrói em oposição aos vários registros que o compõem: 

quando passam a integrar o romance, essas unidades estilísticas heterogêneas se 

combinam num harmonioso sistema literário, subordinando-se à unidade 

estilística superior do conjunto, que não pode ser identificada com nenhuma das 

unidades a ele subordinadas (BAKHTIN, 2010a, p. 74).Transportando tais 

proposições para a compreensão do romance de Lúcio Cardoso, posso dizer que 

a Crônica enquanto gênero complexo, ao incorporar, em sua arquitetura, uma 

diversidade de gêneros primários, se apropria de uma das codificações possíveis 

para o vocábulo crônica, relativa à forma como se organiza: sucessão 

intercalada não linear de cartas, confissões, depoimentos, diários, memórias, 

narração e pós-escrito. Além dessa codificação, o romance se apropria de outras, 

mais ligada ao assunto tratado: a de crônica como história e genealogia de uma 

família nobre e; a de crônica, no sentido de doença/mal, que já está presente no 

organismo há um longo tempo, como que Dr. Villaça tem ao visitar a 

propriedade dos Meneses pela segunda vez: Dirão que isto talvez não passasse 

de impressão exagerada, mas a verdade é que de há muito eu pressentia um mal 

qualquer devorando os alicerces da Chácara (Segunda narrativa do Médico, p. 

142). 

Através de diferentes gêneros e de uma variedade de enunciadores, 

são narrados os principais acontecimentos que levaram à desagregação e 

aniquilamento do sistema familiar dos Meneses. Contudo, o discurso da 

Crônica, em seu conjunto, é individual enquanto responsabilidade de um único 

enunciador: o narrador, aquele a quem cabe a condução do desenvolvimento do 

enredo e a construção do espaço romanesco onde são traçados os destinos das 
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personagens. A pluralidade de enunciadores é um estratagema criado pelo 

narrador de fato e direito: seu discurso se corporifica pela simulação de outros 

discursos. Por essa razão, ele não deve ser confundido com nenhum dos dez 

narradores supracitados, cujos discursos foram selecionados, combinados e 

incorporados ao discurso dele, porque entraram em confluência com os 

interesses do narrador; bem como confudi-lo, como faz parte da crítica sobre a 

Crônica, com o interlocutor identificado apenas pelo pronome de tratamento 

(senhor) em alguns fragmentos do romance, a exemplo da penúltima narração do 

médico: 

 

No entanto, creio poder precisar exatamente o dia a que o 

senhor se refere. Neste ponto suas indagações são úteis, pois 

obrigam-me a situar lembranças que flutuam desamparadas ao 

sabor da memória (Terceira narrativa do médico, p. 235-236 – 

Grifos meus). 

 

Enaura Quixabeira Rosa e Silva, em A alegoria da ruína: uma 

análise da Crônica da casa assassinada, o nomeia de “narrador regente. Este 

procura ocultar-se, sub-repticiamente, mas se revela” (ROSA E SILVA, 1995, p. 

28) em alguns excertos. Classificação diferente é adotada por Paulo Sergio 

Andrade Quaresma, em A morte, os mortos e o morrer na Crônica da casa 

assassinada de Lúcio Cardoso. Orientado pela análise de José Américo de 

Miranda Barros em A constituição do narrador na ficção de Lúcio Cardoso 

(1987), ele denomina essa imagem de “narrador extradiegético, que coletara, 

organizara e estipulara a ordem do material obtido junto aos depoentes, que 

compõem a urdidura textual” (QUARESMA, 2007, p. 85). Contudo, a 

possibilidade desta imagem configurar-se enquanto narrador do romance pode 

ser excluída, visto que ela se constitui uma individualidade estética com quem as 

personagens dialogam. Esta seria uma imagem de interlocutor, a quem o médico 

narra os fatos que presenciou. Embora não seja nomeado, o narrador ocupa uma 

posição semelhante às posições de Valdo Meneses e o coronel, enquanto 
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interlocutores\destinatários das cartas de Nina e desta como 

interlocutora\destinatária da carta de seu esposo. Na Crônica, essa imagem de 

interlocutor parece ser a mesma a quem padre Justino se dirige, mas faltam 

indícios objetivos para afirmar:  

 

Sim, resolvi atender ao pedido dessa pessoa. Não a conheço, nem 

sequer imagino por que colige tais fatos, mas imagino que realmente 

seja premente o interesse que a move. [...] Não sei o que essa pessoa 

procura, mas sinto nas palavras com que solicitou meu depoimento uma 

sede de justiça (Pós-escrito numa carta de Padre Justino, p. 493 - 

Grifos meus). 

 

Em certas passagens, padre Justino se põe a dialogar com essa pessoa, em trecho 

destacado entre parêntesis: “(Creio, meu amigo, que estamos atingindo o cerne 

de toda a história...)” (Pós-escrito numa carta de Padre Justino, p. 499). É 

através da interlocução com essa personagem que padre Justino desvela para o 

leitor alguns fatos que permaneceram ocultos no decorrer da trama.  

O narrador de fato e direito é uma imagem de autor, que está oculta 

como numa narrativa teatral (não podemos nos esquecer de que o responsável 

por sua criação, Lúcio Cardoso, conhecia muito bem este expediente visto que 

escreveu algumas peças de teatro). O narrador é o princípio necessário a ser 

seguido pelo leitor da Crônica enquanto autoridade dotada de uma 

“individualidade estética” (BAKHTIN, 2010b, p. 191), criadora do mundo das 

personagens. Ele se desenovela sub-repticiamente, manipulando a função 

narrativa. E, para narrar sem ser percebido, transformando sua enunciação em 

um discurso composto por vários discursos, ele reduziu drasticamente a 

mediação, sendo esta apenas percebida na disposição e ordenamento dos 

capítulos/fragmentos e informações acrescentadas posteriormente à produção 

dos enunciados. O narrador traz para o primeiro plano os discursos das 

personagens e transforma essas individualidades narradas em “narradores”, 

transferindo o foco narrativo para uma segunda instância narrativa.  



119 
 

Há, então, duas situações de comunicação distintas: a) primária, entre 

os dez narradores e seus possíveis interlocutores e; b) secundária entre a imagem 

de autor e o leitor. Enquanto a situação de enunciação do discurso poético da 

Crônica é datada e conhecida, pois o enunciador do discurso romanesco situa-se 

em 1959, as situações de enunciação das personagens não apresentam marcação 

de cronologia precisa, embora o leitor perceba que o movimento das 

personagens, a fim de cumprirem os destinos que lhes foram traçados pelo 

narrador, situa-se num espaço-tempo que coincide com a primeira metade do 

século XX, com um intervalo de aproximadamente quinze anos entre alguns 

deles, pois os discursos das personagens têm seus alicerces fincados em uma 

determinada ordem de valores que, a sua vez, expressa uma forma de ser e de 

viver numa sociedade historicamente localizada. Nina evidencia tal ordem 

quando escreveu para Valdo Meneses informando que “somos apenas separados, 

não tendo havido entre nós nenhuma ação legal de desquite” (Primeira carta de 

Nina a Valdo Meneses, p. 22), ou seja, não haviam ainda celebrado o desquite 

(Primeira carta de Nina a Valdo Meneses, p. 23). Consolidado em 1º de janeiro 

de 1916, com a promulgação do Código Civil (Lei n.º 3.031), o direito ao 

“desquite” não autorizava novo casamento, mas tão-somente autorizava a 

separação dos cônjuges e o encerramento do regime de bens. Dessa forma, ao 

evocar, através do discurso de Nina, o dispositivo legal do Código Civil, o 

narrador temporaliza o seu discurso.  

Diferente das vozes que narram, o narrador não tem nome e não pode 

ser identificado. Escutamo-lo, sem poder vincular sua voz a uma situação social, 

cultural e histórica, como é possível fazer com cada uma dessas personagens 

visíveis, palpáveis, localizadas e materializadas num tempo-espaço narrativo e 

histórico (cronotopo), com uma cara, um sexo, uma condição social. Tudo o que 

ele nos conta é relacionado à situação das personagens. Contudo, Ana e André 

Meneses, Aurélio dos Santos, Betty, Coronel Amadeu Gonçalves, Dr. Villaça, 
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Nina Meneses, Padre Justino, Timóteo e Valdo Meneses, embora assumam a 

narração da trama romanesca, não deixam de ser imagens criadas, vistas e 

enformadas pelo autor, isto é, vivem a sequência de fatos organizados pela mão 

que narra. Elas têm suas experiências descritas e narradas num espaço-tempo 

diferente daquele ocupado pelo narrador: enquanto este está situado num 

momento posterior à decadência da família dos Meneses, as personagens estão 

vivendo esse processo. 

A imagem de autor não quer assumir diretamente a 

enunciação/responsabilidade pelos fatos narrados, pondo em evidência, por um 

lado, uma atitude de mineiro(cauteloso no falar, desconfiado no ouvir e tem 

fama de dúbio) e, por outro, não quer se responsabilizar pela incompetência ou 

fraqueza das elites brasileiras, sobretudo a mineira, na manutenção de um 

sistema, conforme sugere o discurso de Valdo Meneses: “Resta-nos, como essas 

ervas desesperadas que se agarram às paredes em ruínas, a nostalgia do que 

poderia ter sido, e que foi destruído, por fraqueza ou por negligência nossa” 

(Carta de Valdo Meneses, p. 111-112 - Grifos meus). Sua atitude é, nesse 

sentido, dúbia, ambígua.  

Dessa forma, Lúcio Cardoso encontra-se objetivado na imagem de 

autor por ele criada, visto que esta procura manter a comunicação em diferentes 

níveis, sem que informações sejam transmitidas diretamente por seu discurso. O 

autor pratica aquela que Pedro Nava (1903-1984), em Baú dos ossos, 

denominou “língua do uai”: uma língua que obedece às conversões de registro 

da língua portuguesa e que se pratica com as mesmas palavras usadas no resto 

do Brasil, mas que comporta “inflexões, cadências, jeitos de frases, uns 

sincopados, uns sustenidos e uns estancados que nos permite conversar diante 

dos demais brasileiros [...] num código, numa cifra, numa criptofonia – cujo 

sentido só é percebido pelos iniciados” (NAVA, 1972, p. 103). 
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Ele não toma partido nem a favor dos grupos que lutam pela 

manutenção do status quo (conservadores/conformistas – principalmente porque 

não lhes faculta a palavra), nem daqueles que querem deslocar o agente que está 

no poder sem tampouco causar a destruição do local de onde emana o poder 

(moderados/inovadores), tampouco daqueles que lutam para destruir o sistema 

(revolucionários/rebeldes). Ele apresenta uma postura independente. Narra, mas 

não aceita a manutenção da situação vigente ou sua reforma, como também não 

acredita que a destruição do sistema possibilite a configuração de uma outra 

realidade possível, como pode ser percebida na forma como seu discurso se 

materializa na fala de uma de suas personagens: “se bem que isto também fosse 

desaparecer dentro em pouco, e só restasse o ar se recompondo em futuro – em 

futuro, ou vazio absoluto” (Diário de André (X), p.431). Não aceitar nenhuma 

dessas posições revela sua posição ideológica. Narra a fim de conhecer e 

compreender possíveis motivos que levaram à desestruturação do grupo 

familiar, bem como fazer com que outros também tomem ciência deles. Narra 

coligindo as divergentes versões sobre o declínio da família Meneses, deixando 

as personagens falarem e exigindo do leitor uma maior participação: são as 

narrativas sobre a história da decadência familiar que o narrador faz conhecer, e 

não simplesmente uma obra feita com base nessas narrativas. 

Por não assumir a responsabilidade pelo discurso enunciado, ele se 

afasta dos demais narradores do romance de 30, alinhando-se a uma tradição de 

narradores, cujas matrizes remontam ao século XII com Abélard et Héloïse – 

correspondance (Correspondência de Abelardo e Heloísa), de Pedro Abelardo 

(1079-1142), alcançam seu ápice com os romances epistolares do século XVIII, 

a exemplo de Les liaisons dangereuses, ou Lettres recueillies dans une 

Société et publiées pour l'instruction de quelques autres (As relações 

perigosas ou cartas recolhidas e publicadas para ensinamento de outros), de 

Chordelos de Laclos (1741-1803), e, depois de significativo declínio, sofrem 
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reformulações em fins do século XIX, a exemplo de Drácula, de Bram Stoker 

(1847-1912), com a introdução de outros gêneros discursivos em sua 

composição. A Crônica, de Lúcio Cardoso, configura-se, então, como um 

exemplo mais bem acabado do romance epistolar, pois incorpora à sua 

arquitetura todas essas atualizações e propõe outras.  

O desenvolvimento do discurso organizado sobre formas e modos de 

correspondência coloca em relevo a autonomização dos valores autobiográficos 

frente aos valores confessionais. Ao examinar a autobiografia, seu herói e seu 

autor, Bakhtin (2010b, 138) percebe, na primeira das cartas que compõem a 

Correspondência de Abelardo e Heloisa (Historia calamitatum), evidências 

dos primeiros valores biográficos em base confessional um tanto matizada de 

antropomaquia. É o começo do adensamento da alma, mas não em Deus, tendo 

por consequência a vitória do valor autobiográfico sobre os valores 

confessionais, principalmente, quando o discurso não se deixa turvar por 

nenhum tom penitente. 

Quando relacionamos esse exame feito por Bakhtim acerca da 

autobiografia com as considerações de Marisa Lajolo em “Romance epistolar: o 

voyeurismo e a sedução dos leitores”, torna-se mais nítida a autonomização dos 

valores autobiográficos. Tal vitória parece ganhar força quando a infraestrutura 

necessária à correspondência ficou acessível para além das esferas da 

administração, da religião e da alta cultura, garantindo a circulação maciça das 

cartas enquanto escritas privadas: envio, recebimento, resposta e comentário de 

cartas. A França legaliza o correio privado por volta de 1600, tornando-o um 

serviço estatal em 1627. Nesse mesmo século, Londres passa a ser servida por 

um correio urbano (1670), facilidade que chega à capital francesa no século 

seguinte (1760). Ou seja, os valores autobiográficos se tornam cada vez mais 

autônomos à medida em que se reduz a influência religiosa sobre os modos, 

formas e conteúdos das missivas. E, quando o romance epistolar triunfa na 



123 
 

Europa, o uso de cartas como uma prática cotidiana, corriqueira e laica já se 

encontrava consolidado, fato que supõe uma relação muito próxima entre esse 

gênero romanesco e os usos sociais da linguagem. 

O narrador da Correspondência de Abelardo e Heloisa(doravante 

apenas Correspondência), tal  como no romance de Lúcio Cardoso, reduz a 

mediação, trazendo para a primeira instância narrativa as vozes de duas de suas 

personagens, Pedro Abelardo (nascido em 1079, na pequena cidade de Palais, 

perto de Nantes, onde teve o privilégio de ser encaminhado pelo pai, um 

cavaleiro da pequena nobreza francesa, nos estudos do trivium - gramática, 

retórica e dialética, tornando-se, mais tarde, mestre em lógica e abrindo três 

escolas, a primeira, em Melum, a segunda, em Corbeil, e terceira, em Paris, onde 

obteve a cátedra de Teologia e Dialética) e Heloísa (jovem de origem 

desconhecida, que conseguiu ter acesso a um saber e a uma prática reflexiva 

reservada apenas aos homens de sua época. Sua educação primorosa foi 

orientada pelo tio Fulbert, que desempenhava função canônica na paróquia da 

cidade), dispostas na seguinte sequência: a Historia calamitatum, enviado por 

Abelardo a um amigo; uma Consolatio, enviada por Heloísa a Abelardo, depois 

que ela toma conhecimento da Historia; uma série de três cartas (Abelardo a 

Heloísa, Heloísa a Abelardo, Abelardo a Heloísa) em que eles relembram o 

passado comum e exprimem seus sentimentos sobre o futuro. Ele procura 

assimilar artisticamente dois modos de pensamento veiculados por duas 

retóricas, contemporâneas, mas distintas, em conflito aberto, a da “escolástica” e 

a do “amor cortês”.  

A primeira está presente nas três cartas de Pedro Abelardo, um de seus 

principais mestres e animadores. Nascida nas escolas monásticas cristãs por 

volta do século XII, a escolástica era um modo de conciliar a fé religiosa com o 

pensamento racional da filosofia grega. Tal conciliação parece ter encontro lugar 

não somente no discurso de Alceu Amoroso Lima, mas também ainda hoje no 
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discurso dos representantes da Igreja Católica Apostólica Romana, apesar das 

manifestações em contrário: “de modo particular, quero encorajar os crentes 

empenhados no campo da filosofia para que iluminem os diversos âmbitos da 

atividade humana, graças ao exercício de uma razão que se torna mais segura e 

perspicaz com o apoio que recebe da fé” (JOÃO PAULO II, 1998). Nessa 

tentativa de conciliação, originava-se uma tensão de rigor radical (a 

incompatibilidade entre instinto e pensamento), fazendo a maioria das pessoas 

optarem “ou [pela] brutalidade nua do real, podada de toda transcendência, ou 

[por] uma entrega total a valores abstratos, formas convencionais, que se 

presume amparados por uma sobrenatureza invisível, estável e intemporal” 

(ZUMTHOR, 1998, p. 08). Tudo que não se encontrava encerrado nos quadros 

racionais e teóricos escolásticos, a exemplo das paixões, não tinha valor de 

cultura, permanecia “à margem do universo conceitual, tanto mais vivazes, 

indomadas, mas ao mesmo tempo privadas de linguagem e dessa relativa 

segurança que vale a inserção numa ordem” (ZUMTHOR, 1998, p. 08). Era este 

o quadro de valores que formalizava o pensamento e dava colorido ao 

sentimento do esposo de Heloísa. 

A segunda está presente nas cartas de Heloísa (1101-1164) e assim 

descrita por André Capelão em seu Tractatus de Amore (Tratado do amor 

cortês): 

 

Amor é uma paixão natural [entre pessoas de sexos opostos] que 

nasce da visão da beleza do outro sexo e da lembrança 

obsedante dessa beleza [...] o amor é uma paixão [...] uma 

paixão não recíproca que se pode chamar de ‘amor singular’ [...] 

essa paixão é inata [...] procede, pois, da visão e da reflexão [... 

que faz os amantes] desprezar a morte, não temer ameaça 

alguma, dissipar riquezas, ficar na penúria [... Contudo] Sei pelo 

ensinamento da experiência que, sobrevindo a pobreza, 

começam a faltar os alimentos do amor, pois ‘a pobreza não tem 

com que nutrir o amor [...] Amor vem do verbo amar, que 

significa ‘prender’ ou ser preso. Pois quem ama fica preso nas 

malhas do desejo e deseja prender o outro em seu anzol 

(CAPELÃO, 2000, p. 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11). 
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 Ela corresponde a um modelo de relações entre o homem e a mulher 

que os contemporâneos chamavam “fino amor”, quer dizer, amor refinado 

(DUBY, 1990, p. 331), inaugurado por algumas linhagens nobres no Oeste e 

Sudoeste da França e difundido por todo Ocidente cristão. Cortês qualifica, de 

um lado, um conjunto de costumes que implicam uma adesão individual a 

valores geralmente admitidos no meio social que constituem as cortes feudais 

menos miseráveis; esses valores definem um ideal coletivo que em breve 

exercerá, de alto a baixo, seu prestígio sobre camadas de população marginais 

em relação à aristocracia dos cavaleiros. Diz-se cortês, por outro lado, um 

conjunto de habitus mentais, ao mesmo tempo éticos e estéticos, notáveis, 

sobretudo, na medida em que dizem respeito às relações entre os sexos: tópica 

ideal, engendrando constrangimentos intransponíveis para a inteligência, o 

coração e os gestos (ZUMTHOR, 1998, p. 09). 

Através do discurso das personagens inseridos em seu próprio 

discurso, a imagem de autor da Correspondência arrasta para a sua narrativa 

“os ecos de um mundo (dos séculos XII e XIII) contra o qual [o seu discurso] se 

constrói” (ZUMTHOR, 1998, p. 05). Um mundo palco do conflito entre duas 

retóricas, de cuja síntese resulta a adesão a um amor casto. A divergência 

ideológica presente no momento da enunciação é refratada/materializada no 

tempo-espaço do enunciado da Correspondência. 

Já na Crônica, o narrador arrasta para o seu enunciado as diferentes 

posições ideológicas (as vozes se manifestam para a estruturação do romance, 

através de uma pluralidade de gêneros discursivos), que são exercidas conforme 

as determinações do sistema. Ele constrói uma confluência discursiva, fazendo 

discursos divergentes entrarem em consonância. Manifestam-se as vozes 

daqueles que se encontram sob o domínio do poder do patriarca. Assim, tais 

vozes se unificam tanto na singularização da palavra crônica, inserido no título 

do romance, quanto pela posição ocupada pelos narradores em relação ao centro 
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de poder, apresentando ao leitor a narrativa da história da família Meneses do 

município interiorano de Vila Velha segundo a explicitação de diferentes pontos 

de vista. 

Outra característica que o afasta do narrador da Correspondência é o 

fato de ele delegar a narração para mais de duas personagens, assim como ocorre 

com As relações perigosas, de Chordelos de Laclos. Escrito entre 1779 e 1782, 

período quando Laclos, especialista em fortificações e promovido a capitão, 

recebeu, do marquês de Montalembert, a incumbência de construir e comandar 

uma fortificação na ilha d’Aix, uma das quatro ilhas francesas no oceano 

Atlântico, localizada entre as ilhas de Oléron e Fouras na costa de Charente, e; 

publicado em 1782, o romance de Choderlos de Laclos traz como epígrafe um 

trecho de Julie ou La nouvelle Heloïse – lettres de deux amants habitants d’une 

petite vile au pied des Alpes (Júlia ou A nova Heloísa – carta[s] de dois 

amantes habitantes de uma cidadezinha ao pé dos Alpes), de Jean-Jacques 

Rousseau: “Vi os costumes de meu tempo e publiquei estas cartas” 

(ROUSSEAU, 1994, p. 23).  

Colocada no início do livro e relacionada com a matéria ali tratada, ela 

serve de tema ao romance, resumindo-o, como um mote, mas restringindo-lhe a 

carga moral quando não prossegue com o desejo de Rousseau: “Ah! Se tivesse 

vivido num século em que tivesse de jogá-las ao fogo” (ROUSSEAU, 1994, p. 

23). Publicada em 1757, A nova Heloísa corporifica as concepções filosóficas 

de Rousseau acerca do amor, tornando-se uma das obras mais significativas do 

século XVIII. As personagens Júlia e Saint-Preux se deixam contagiar pelas 

forças impulsivas do amor carente do amparo da virtude, pois somente ela, 

segundo o filósofo, permite ao amor se depurar, evoluir e se sublimar. No 

romance de Laclos, esse amor amparado pela virtude entra em conflito com a 

moral libertina que orienta a conduta de duas personagens, Visconde de 

Valmont e Marquesa de Merteuil, aristocratas franceses, inescrupulosos, 
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imorais, exímios conquistadores e mestres na destruição da honra alheia e, 

inversamente, aficionados e bem-sucedidos na arte de construir uma reputação, 

boa ou conveniente ao seu status e sexo, enfim, experientes dissimuladores e 

simuladores, autênticos libertinos. 

Além da epígrafe, o conjunto de cartas vem precedido por uma 

advertência e um prefácio. Partes constitutivas do romance, essas cartas ao 

público não podem ser expurgadas da leitura do romance, pois, configuram uma 

segunda instância narrativa. Em sua advertência, o editor não dá garantias da 

autenticidade da compilação, possuindo “fortes razões para pensar que se trate 

apenas de um romance” (LACLOS, 1987, p. 07), e tem a impressão de que o 

autor destruiu a verossimilhança pretendida, ao situar os acontecimentos em 

pleno século XVIII. Para ele, as aventuras relatadas na obra, se verdadeiras, 

somente poderiam acontecer em outros tempos, em um outro momento da 

civilizada e esclarecida sociedade europeia ocidental.  

Já em seu prefácio, o redator procura garantir a autenticidade das 

cartas:  

 

Objetaram-me que eram as próprias cartas que se queria fazer 

conhecer, e não simplesmente uma obra feita com base nessas 

cartas; que atentaria não só contra a verossimilhança mas 

também contra a verdade que, das oito a dez pessoas que 

contribuíram para essa correspondência, todas escreveram com 

igual pureza (LACLOS, 1987, p. 10). 

 

Todavia tanto o editor quanto o redator são figuras criadas por de Laclos, ou 

seja, individualidades estéticas situadas entre o espaço-tempo antes daquele 

outro onde as personagens se movimentam. Por serem participantes na 

composição da trama narrativa, elas são também, como as personagens, entes 

literários, ficcionais, independentes da identificação que possa existir com seu 

criador ou pessoas da sociedade francesa à época da publicação do romance.  

Além das referidas cartas, As relações perigosas são compostas por 

mais cento e setenta e cinco missivas datadas de 03 de agosto a 14 de janeiro de 
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17.., distribuídas em quatro partes, recobrindo um período de mais ou menos 

seis meses: na primeira, constam cinquenta cartas, datadas de 03 de agosto a 1º 

de setembro; na segunda parte, constam trinta e sete cartas, datadas de 02 a 26 

de setembro; na terceira parte, constam mais trinta e sete cartas, datadas de 26 de 

setembro a 29 de outubro e: na quarta e última parte, constam cinquenta e uma 

cartas, datadas de 29 de outubro a 14 de janeiro. 

O autor, ao dar conta das relações amorosas entre o Visconde de 

Valmont e a Marquesa de Merteuil, procura refratar/materializar uma imagem 

da sociedade francesa do Antigo Regime, mais especificamente da aristocracia 

de Paris, ociosa, principalmente os homens, por falta de combates. O declínio da 

atividade guerreira fez com que o impulso conquistador fosse transferido para as 

relações amorosas, como é possível perceber na fala do Visconde de Valmont: 

“conquistar é nosso destino, e cumpre segui-lo” (LACLOS, 1987, p. 20). Nessa 

sociedade, valorizavam-se as aparências a fim de consagrar um ideal de 

civilidade que dissimulava a realidade íntima do sentimento dos indivíduos, 

estabelecendo uma tensão entre o parecer e o ser, conferindo mais importância 

ao visível. Choderlos de Laclos tece uma crítica à civilidade das aparências, ao 

jogo de representações, simulações e dissimulações do qual participavam os 

membros da aristocracia francesa. 

À semelhança desse narrador de romance epistolar, o narrador da 

Crônica procura delegar para o leitor a responsabilidade de compor o perfil das 

personagens e montar, a partir da sucessão de discursos, o enredo. Todavia, ele 

faz do leitor cúmplice no processo de destruição lento e gradual do sistema 

familiar dos Meneses, visto que, assim como as personagens às quais ele delega 

a narrativa, aquele que lê não faz nada para impedir a consumação do delito. 

Assim, como as elites, o leitor se sente impotente, deixa o crime acontecer sem 

nada poder fazer. Fato esse que distancia o narrador da Crônica do narrador de 

As relações perigosas, pois, em uma das últimas cenas narrada por Madame de 
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Volanges à Madame de Rosemonde, o narrador sela o destino da Marquesa de 

Merteuil, ao evidenciar sua execração pública (destronamento) e a doença que a 

desfigurou. Claro está que o afastamento público das mulheres em relação à 

marquesa pode ser lido de duas formas: ou se levantaram por não concordar com 

o comportamento libertino da marquesa ou viram-se na iminência de serem 

desmascaradas, pois o comportamento libertino e dissimulado era um traço 

daquela sociedade. 

No romance de Laclos, o uso das cartas é um recurso para encurtar a 

distância entre as personagens. O mesmo não pode ser dito para o romance de 

Lúcio Cardoso, com poucas exceções (as cartas de Nina e Valdo). Diferente do 

que acontece no romance de Laclos, os discursos que compõem a Crônica 

tentam suprir a falta de comunicabilidade entre os membros da família Meneses, 

pois eles não procuram ou não conseguem provocar uma possível resposta 

direta do interlocutor, mantendo submersas as opiniões das personagens por 

conta do constrangimento provocado pelo medo de se comprometerem. Tal falta 

de comunicabilidade fica evidente por conta de um habitus muito particular dos 

membros da família Meneses, como nos informa Betty: “o Sr. Valdo não disse 

mais nem uma palavra, dobrou o papel, meteu-o no bolso e foi para o quarto (...) 

Mas é um modo particular desta família, o de evidenciar quando alguma coisa 

não corre bem, refugiando-se nos quartos” (Diário de Betty (I), p. 38); como 

também pelo tratamento despersonalizado entre os Meneses: 

 

Esperava que eu [Valdo] falasse primeiro, que rompesse aquele 

silêncio a bem dizer estabelecido entre nós desde que pisara 

naquela casa (...) Não pude deixar de sorrir novamente ante 

aquela exclamação de uma pessoa que, convivendo comigo 

durante tantos anos, nada tivera para me dizer durante todo este 

tempo senão um cumprimento despersonalizado (Depoimento de 

Valdo (IV), p. 453). 

 

Não é à toa que a escrita sob modos e formas de diário predomina na 

composição do romance, evidenciando a tentativa de algumas personagens de 



130 
 

suprir a falta de comunicabilidade entre os membros do sistema familiar. Tal 

fato põe em relevo a incorporação, por parte de Lúcio Cardoso, da forma e 

modos de composição de Drácula, de Bram Stoker (1847-1912), reformulando-

a com a inserção de outros tipos de gênero discursivos. Publicado em 1897, o 

romance de Stoker fora traduzido por Lúcio Cardoso para o português e 

publicado pela Gráfica “O Cruzeiro” em 1943, sob o título de Drácula: o 

homem da noite. 

Composto por vinte e dois capítulos, nos quais o leitor se depara com 

fragmentos do diário estenografado de Jonathan Harker (advogado contratado 

pelo Conde Drácula para intermediar a compra de algumas propriedades na 

capital inglesa) intercalado por cartas, telegramas, diário de bordo, memorandos, 

testemunhos em gravação fonográfica e fragmentos de outros diários, o romance 

narra a tentativa frustrada do Conde Drácula, um vampiro centenário de origem 

húngara, de se mudar para Londres. Ele abandona os Montes Cárpatos (região 

da Transilvânia) em busca de sangue novo na oitocentista capital inglesa, onde 

será combatido por um decidido grupo de defensores dos valores burgueses 

liderado por dr. Abraham van Helsing. 

Representante da aristocracia, o conde tenta se adaptar à nova ordem 

burguesa para sobreviver, como fica assim sugerido por Harker: 

 

Quando acabei essa refeição, que não posso chamar de 

“pequeno almoço”, pois estava colocado entre cinco e seis horas 

da tarde, lancei-me à procura de um livro. Abri uma porta e 

achei-me na biblioteca. Aí, para grande alegria minha, descobri 

uma enorme quantidade de livros ingleses, magazines e 

jornais dobrados. Sobre uma mesa, outras revistas inglesas, 

mas muito antigas. 

Havia obras as mais variadas, relativas à política, história, 

geografia, botânica, geologia, direito inglês, e até um Bottin 

britânico. 

O conde entrou neste momento e desejou-me amavelmente bom 

dia. 

- Sinto-me contente em ver que descobriu a biblioteca; achará 

aqui muita coisa para interessá-lo. Estes amigos, disse ele 

colocando a mão sobre os velhos livros, me têm sido de um 
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auxílio precioso. Através deles aprendi a conhecer e amar seu 

país. Mas ainda não falo corretamente sua língua. 

Protestei sinceramente (STOKER, 1943, p. 20-21 – Grifos 

meus). 

 

Seu intento é a conquista da Inglaterra, para onde ele parte de Varna, 

no Mar Negro, a bordo da goleta russa Deméter. Durante a viagem, ele dizima a 

tripulação. Em Londres, o conde ataca Lucy Westerna, que estava de férias na 

companhia de Mina Murray, noiva de Harker. Drácula se alimenta do sangue (o 

traço distintivo da ordem a que ele pertence passa a ser o seu alimento) de Lucy 

e a transforma em vampiro. Van Helsing tenta salvar Lucy, mas, diante do 

fracasso, convence Arthur Holmwood, noivo de Lucy, a cravar uma estaca no 

coração da jovem, para que Lucy encontre o repouso eterno. 

Harker, que havia sido aprisionado no castelo do conde, consegue 

fugir, retornando para Londres, onde se junta a Van Helsing, Lord Godalming, 

Quincey Morris e Dr. Seward, a fim de destruir os refúgios do vampiro em 

Londres. O conde ataca Mina, fazendo com que Harker, compadecido com o 

sofrimento de sua agora esposa, busque de todas as formas destruir o vampiro. 

Drácula se vê então obrigado a retornar para seu castelo. Para lá, também se 

dirigem Harker e seus amigos, pondo fim às três vampiras que o habitavam. Ao 

interceptar antes do cair da noite a comitiva de ciganos que carregavam o caixão 

com o corpo do vampiro, Harker pula sobre o caminhão e lança por terra o 

caixão. Ele corta a cabeça do conde, ao mesmo tempo em que “Quincey Morris 

mergulha seu punhal no coração do Vampiro”, fazendo o corpo tombar em 

poeira (STOKER, 1943, p. 229). A morte de Drácula representa no plano 

simbólico a vitória da burguesia inglesa sobre os territórios ainda dominados 

pelo poder da aristocracia opressora na Europa. 

À semelhança do narrador da Crônica, o narrador de Drácula não 

faculta a palavra ao representante do poder, o Conde Drácula, deixando que se 

manifestem apenas as vozes daqueles que buscam combatê-lo. Todavia, o 

narrador da Crônica, ao facultar a palavra às personagens, denuncia a 
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incapacidade destas se organizarem como um grupo, cujas ações teriam por 

destruir um inimigo, tal como acontece com o grupo liderado por Van Helsing 

em Drácula. As personagens da Crônicas, cada uma ao seu modo, colocam em 

xeque o sistema familiar, deixando nítida a incompetência de Demétrio na 

gerência dos conflitos, mas também a falta de comunicação entre elas. 

E é, através dos discursos estilisticamente individualizados das 

personagens, que o narrador faz o leitor tomar ciência da matéria narrada, a 

morte do sistema familiar patriarcal por negligência ou incompetência do líder: 

“Cego, com gestos manobrados por uma vontade que não me pertencia, abria as 

portas, debruçava-me às janelas, atravessava quartos: a casa não existia mais” 

(Diário de André (conclusão), p. 04). Esses discursos evidenciam uma outra 

unidade estilística de composição na qual a Crônica se decompõe: o discurso 

estilístico individualizante de cada personagem. Individualidades narradas, as 

dez personagens viveram o enredo que estão narrando: a sucessão de 

acontecimentos existe através da enunciação de seus discursos, e as “ideias”, 

que “representa[m] o seu significado – e que são no conjunto elaborados pela 

técnica”, tornando-os vivos (CANDIDO, 1995b, p. 54).  

Essas imagens têm suas experiências descritas e narradas pelo 

narrador, mas não ganham autonomia completa, alcançando a devida plenitude 

como um todo, pois Lúcio Cardoso, mesmo se esforçando, não consegue 

“determinar a proporção exata de cada elemento, [apesar d]esse trabalho se 

passa[r] em boa parte nas esferas do inconsciente e aflora à consciência sob 

formas que podem iludir” (CANDIDO, 1995a, p. 74). As personagens, após 

serem criadas e enformadas, deveriam levar uma vida autônoma no mundo 

(BAKHTIN, 2010b, p. 10), mas esse processo permaneceu inacabado. As 

palavras e expressões das personagens integradas ao discurso do narrador não 

são percebidas em forma dissimulada, não sofrem um "estranhamento 
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linguístico", para usar a linguagem dos formalistas, que se dá justamente na 

direção que convém às necessidades do autor (BAKHTIN, 2010a, p. 109). 

A falta desse estranhamento linguístico tem gerado polêmica. Deum 

lado, encontram-se aqueles, a exemplos de Mario Carelli, que vislumbram em 

Lúcio Cardoso um herdeiro de Dostoievsky, ao elencar múltiplas vozes para 

narrar diferentes versões sobre a decadência da família Meneses. Para Carelli, o 

romance seria “propriamente polifônico, não só pela opção narrativa 

fragmentária mas, sobremaneira, pela complexidade de suas criaturas” 

(CARELLI, 1997, p. 638). Do outro lado, encontram-se aqueles, a exemplo de 

Consuelo Albergaria e Nelly Novaes Coelho, que consideram a Crônica um 

deslize da técnica literária de Lúcio Cardoso, que não teria tido sucesso em 

sustentar a polifonia, fazendo com que predomine o discurso moralista, 

onipresente e, por vezes confuso do autor, por não ter mantido diferenças entre 

as vozes. Para Albergaria, “A ausência de modulação marca o estranhamento 

nos monólogos que constituem a Crônica e essa ausência permite, justamente, 

identificar a presença de Lúcio, sujeito-autor, disseminado pelas falas [e ações] 

de suas personagens. Todas usam o mesmo registro de fala, independente do 

sexo, idade ou condição social” (ALBERGARIA, 1997, p. 683 – Grifos meus). 

Essa visão também é endossada por Coelho, para quem a “ausência de 

despersonalização [...] é facilmente verificada na manipulação desse foco 

narrativo múltiplo (= multiplicação de perspectivas distintas, elucidando cada 

qual a sua visão de um fenômeno central, no caso a personalidade enigmática de 

Nina)” (COELHO, 1997, p. 782). 

Buscando uma conciliação entre as duas tendências, uma terceira 

vertente, representada por Elizabeth Cardoso, reconhece que “a tese da polifonia 

é realmente discutível, pois, apesar de haver vários narradores, eles 

constantemente parecem ser regidos por uma voz única e sem apresentar versões 

diferentes da história ou pontos de vistas dissonantes, seja entre os próprios 
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narradores ou entre eles e a voz” (CARDOSO, 2013, p. 111-112). Para Cardoso, 

o nosso autor “orquestra uma sinfonia do imponderável, da exceção à regra, do 

extraordinário, que plante a dúvida, altere as posições, destrua as convicções” 

(CARDOSO, 2013, p. 129), assentada em três pilares: a linguagem, a mulher e a 

verdade. Ao classificar a Crônica como uma prosa sinfônica, a autora não se 

distancia muito dessa segunda tendência. 

Alinhando-me à tese da polifonia, acredito que a chave para entender 

a polifonia na Crônica está em identificar o tipo de poética que se configura nos 

diferentes discursos que compõem o quinto romance de Lúcio Cardoso. Há a 

meu ver a construção de uma confluência discursiva, fazendo discursos 

divergentes entrarem em consonância, pois, como se pode inferir de um dos 

depoimentos de Valdo Meneses, os discursos das personagens funcionam 

enquanto visões complementares à moldura construída por cada um deles: 

 

Ergui os ombros – ah, esses seres impossíveis... – e então, os 

olhos apartados de mim, como se repisasse um assunto que 

centenas e centenas de vezes comentara para si própria, 

começou a falar – e à medida que falava, eu não ia propriamente 

descobrindo uma nova visão dos fatos, inaugurando um detalhe 

a mais da história que já sabia... – mas aquilo de que me 

achava de posse encaixava-se perfeitamente na moldura que 

ela ia traçando, e a consciência, até aquele minuto oscilante, 

firmava-se, a história delineava-se completa, e de um modo 

tão vivo, que quase rebentava os caixilhos estreitos que a 

cingiam (Depoimento de Valdo (IV), p. 453-454 – Grifos meus). 
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CAPÍTULO V OU DA CONFLUÊNCIA DISCURSIVA DE 

VOZES DISSONANTES 

 

  

 

 

 

 

 

... todas [as vozes] faziam uma zoeira aos ouvidos da 

consciência (ASSIS, 1904, p. 12). 

 

  

 

 

 

 

o escolher como fragmento de abertura o “Diário de 

André (conclusão)”, no qual o autor do diário narra 

eventos em torno da morte de Nina, o narrador, caro 

leitor, rompe com a maneira tradicional de narrar, alinhando-se à perspectiva de 

Brás Cubas em suas memórias póstumas, marcando justamente a perspectiva 

que quer enfatizar dos acontecimentos narrados: 

 

ALGUM TEMPO hesitei se devia abrir estas memórias pelo 

princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu 

nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja 

começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a 

adotar diferente método: a primeira é que eu não sou 

propriamente um autor defunto mas um defunto autor, para 

quem a campa foi outro berço; a segunda é que o escrito ficaria 

assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a 

sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo: diferença radical 

entre este livro e o Pentateuco (ASSIS, 1881, p 09). 

 

A 



136 
 

Assim a primeira voz a se manifestar desse conjunto de narradores, 

através da escrita de modos e formas de diário, é a de André Meneses, jovem de 

dezesseis anos, fruto de uma relação furtiva entre Ana Meneses e o jardineiro 

Alberto. Criado como filho de Nina e Valdo Meneses, ele desconhece sua 

origem biológica. Cresce na ausência de Nina, aos cuidados de Betty, 

empregada da família Meneses, de quem herda a escrita en train de se faire, 

como é possível inferir nesta passagem de um dos fragmentos do caderno dele: 

“Comecei por ajuntar os livros que Betty me emprestava – umas histórias 

ingênuas, sempre de autores ingleses – e fui entregar tudo a ela. Estava no 

quarto e espanava justamente sua pequena biblioteca, empilhando 

cuidadosamente os livros forrados com papel marrom” (Diário de André (V), p 

247). A educação ministrada pela governanta moldara-lhe não somente a leitura 

como também a escrita. Betty o criara, por isso, não somente sua 

responsabilidade, mas também sua influência sobre André, até o retorno de Nina 

à Chácara, fora maior e mais direta: “Tudo o que a [André] acontecesse, seria 

um resultado dos [seus] ensinamentos” (Diário de Betty (IV), p. 234). 

Betty é a quarta voz a se pronunciar, logo após o farmacêutico, o 

senhor Aurélio dos Santos. Ela chegara à Chácara dos Meneses, quando dona 

Malvina ainda era viva, para ser responsável pela educação de Timóteo, mas 

acabou não somente se transformando em governanta da casa, mas “parte da 

família”, segundo palavras de Valdo Meneses. Como governanta da Chácara dos 

Meneses, ela era, nas palavras de Nina, “um ser distinto, acanhado e polido” 

(Carta de Nina ao Coronel, p. 193), cuja maneira de ser, pensar e agir 

aprendera, segundo a própria Betty, com a mãe, “também ela criada dentro dos 

mais severos ditames puritanos” (Diário de Betty (IV), p. 233). Dentro dos 

costumes puritanos, voltados para a punição e rigoroso autoexame espiritual, a 

prática de escrever diário constituiu-se uma ferramenta muito útil para a 

observação, análise e avaliação dos próprios comportamentos, das consciências, 
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das almas e da relação com Deus e com o trabalho, e para o mapeamento e 

documentário da ação de Deus em seu trabalho e no mundo. Assim, da cultura 

ocidental anglo-saxônica, Betty herdara a escrita sob modos e formas de diário, 

um tipo específico de dispositivo de produção cultural, que se expandiu e se 

diversificou no Ocidente, transmitindo-a a André: uma prática discursiva de tipo 

primário que se insere numa situação de comunicação verbal espontânea, 

momento quando ocorre, neste gênero em específico, uma fusão entre 

locutor/autor e destinatário/leitor, visto que o diário é o próprio interlocutor 

daquele que o escreve (BAKHTIN, 2010b, p. 263). 

Por conta dos registros cotidianos desses dois narradores, a escrita de 

caráter privado e espontâneo prevalece na narrativa. Dos cinquenta e seis 

capítulos, dezesseis foram escritos sob formas e modos de diário, favorecendo o 

hábito de inquirir e refletir sobre si mesmo e sobre os outros, bem como sobre os 

acontecimentos envolvendo os membros do grupo familiar. A conclusão do 

diário de André dá início a narrativa da Crônica e dele foram retirados dez 

fragmentos, utilizados em onze capítulos, visto que o quinto fragmento 

constituiu matéria de dois capítulos: vigésimo quinto e vigésimo sexto. Em seu 

diário, ele registrou suas primeiras descobertas sobre a existência/presença de 

Nina, as suas expectativas sobre o retorno de sua “mãe”, os conflitos com o 

“pai”, o envolvimento amoroso com Nina e suas consequências, seus últimos 

momentos ao lado dela, a morte de Nina e os acontecimentos durante o velório. 

Do diário de Betty, foram retirados cinco fragmentos. Os três 

primeiros foram escritos à época da chegada de Nina à Chácara. Registram os 

preparativos para a vinda de Nina e seus desdobramentos, a conversa com 

Timóteo Meneses e o pedido dele para que Nina lhe fizesse uma visita, o 

encontro de Nina e Timóteo e o pacto firmado entre os dois, o ciúme de Valdo e 

a ida de Betty e Nina ao porão onde dormia Anastácia, para verem o retrato de 

Maria Sinhá, retirado da sala a mando de Demétrio Meneses. Os dois últimos, 
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escritos à época do retorno de Nina, registram a conversa com Valdo Meneses 

que a procurara em lugar impróprio, na cozinha, para falar sobre André, a sua 

recordação sobre o estado no qual encontrara André, aos prantos no sofá, em 

virtude do modo como Nina o tratara, sua visita a André que dispensou sua 

ajuda por ela se manter neutra, sem tomar partido, no conflito que dividia os 

habitantes da Chácara, e, por fim, o chamado de Nina para que a ajudasse a 

carregar os vestidos que tanto haviam agitado a Chácara e Vila Velha no 

passado para serem queimados no pátio junto ao tanque, deixando a governanta 

preocupada com a atitude da patroa. 

Apesar de utilizarem a mesma forma de narrativa, as duas 

personagens parecem utilizar tipos distintos de registro cotidiano e diário 

(configurando poéticas distintas) que remetem o leitor à tradição de cada uma 

dessas modalidades. Se, por um lado, a busca pela objetividade tende aproximar 

Betty dos diários de viagem, a exemplo de Journal of a Voyage to Brazil, and 

Residence There, During Part of the Years 1821, 1822, 1823 (Diário de uma 

viagem ao Brasil), de Maria Graham (1785-1842), registro de sua estada no 

Brasil, parte dela em companhia do marido, o capitão da Real Marinha Inglesa, 

Thomas Graham, durante os anos de 1821, 1822 e 1823; por outro, a 

necessidade de desabafar sua paixão adolescente e as transgressões para 

consumá-la aproximam a escrita de André dos diários íntimos, à semelhança 

daqueles escritos pelo inglês John Evelyn (1620-1706), pelo escocês James 

Boswell (1740-1795) e pelo próprio Lúcio Cardoso, tendo os escritos deste sido 

publicados recentemente sob a organização de Ésio Macedo Ribeiro com o título 

de Diários: Lúcio Cardoso (1912). 

As vozes de André e Betty se manifestam, pondo em evidência a 

tensão entre uma poética de viagem (ordena o mundo que observa) e uma 

poética amorosa, com predomínio desta última. E, diferente dos outros gêneros 

discursivos, enunciados déjà faits que compõem a estrutura do romance de 



139 
 

Lúcio Cardoso, o diário, embora tanto o de André quanto o de Betty estivessem 

concluídos, é uma escrita en train de se faire. Ou seja, é um discurso concebido 

como expressão cotidiana de dois eus no que há neles de mais espontâneo e 

privado: um eu feminino com visão clara e objetiva (Betty) em contraste e 

complementaridade a um eu masculino marcado pelo discurso amoroso, 

subjetivo e de indagação existencial – André (ROSA E SILVA, 1995, p. 18). 

Enquanto este focaliza seu olhar na relação “incestuosa” e a dor que sente pela 

morte de Nina: 

 

Divago, divago, e ela não se acha mais aqui. Que adianta dizer, 

que adianta pensar essas coisas? Em certos momentos a 

consciência dessa perda atravessa-me com uma rapidez 

fulgurante: ah, finalmente vejo-a morta, e a mágoa de tê-la 

perdido é tão grande que chega a interceptar-me a respiração [...] 

Apoio-me à parede e todo o sangue aflui às minhas têmporas, 

enquanto meu coração bate num ritmo descompassado. Que dor 

é esta que me aflige, que espécie de sentimento é este, de tão 

funda insegurança, de uma tão absoluta falta de fé e de interesse 

pelos meus semelhantes? (Diário de André (conclusão), p. 05-

06).  

 

Aquele apresenta ao leitor uma visão panorâmica das personagens e do espaço 

por onde se movimentam os membros da família Meneses, visão esta que está, 

de certa forma, condicionada pelo tipo de função que Betty desempenha, a de 

governanta:  

 

A patroa (creio que é assim que devo tratá-la...) deveria chegar 

hoje, mas à última hora recebemos um telegrama dizendo que 

ela só viria amanhã. A notícia em si não pareceu muito 

importante, algumas horas de adiamento às vezes são 

inevitáveis, mas percebi que a novidade tocou profundamente ao 

Sr. Valdo. Vi como ficou triste, o papel nas mãos, olhando 

através da vidraça (Diário de Betty (I), p. 37-38). 

 

Entretanto, não é apenas isso, pois fica sugerido que a escrita dos 

diários tenta suprir a total falta de comunicação existente entre as pessoas da 

Casa, evidenciando, como já fora mencionado, a necessidade da existência e da 

presença do outro, do diferente, como condição essencial para existência do eu. 



140 
 

Tal ausência fica também sugerida em uma das confissões escritas por Ana 

Meneses: “Quando não sei a quem me dirijo, digo as coisas melhor, não há peias 

nem embaraços, e o que rememoro, sai desativado e sem fantasias” (Quarta 

confissão de Ana, p. 362). Apesar da necessidade do outro, estar na presença 

deste instaura uma situação de constrangimento. Essa situação é, de acordo com 

Bezerra, “uma situação de duplicidade, de ambivalência de atitudes e 

comportamento, de travestimento cultural e social” (BEZERRA, 2006, p. 40). 

Essa relação ambígua entre necessidade e constrangimento leva as personagens 

a adotarem uma vida solitária e reclusa, transformando-as em seres atraídos pelo 

claustro e possibilitando a configuração de uma rede de silêncios. 

O contraponto a esta escrita em trânsito é oferecido pelos outros 

gêneros discursivos, a exemplo das cartas, tanto pelo seu caráter definitivo 

quanto pela possibilidade de realização da alternância de sujeitos-falantes - a 

distinção entre locutor/autor e destinatário/leitor (BAKHTIN, 2010b, p. 275). 

Quem primeiro lança mão deste tipo de registro é a segunda narradora, Nina. 

Filha de um militar aposentado, amigo do Coronel Amadeu Gonçalves, ela, na 

descrição de Valdo Meneses confidenciada ao farmacêutico, “era morena quase 

ruiva, de altura média e olhos muitos vivos” (Segunda narrativa do 

farmacêutico, p. 81). Sua palidez, seu tom nervoso e patético impressionaram de 

imediato Valdo, com quem casou, indo morar na Chácara no município de Vila 

Velha no interior de Minas Gerais.  

Os destinatários de suas epístolas são seu marido e o Coronel Amadeu 

Gonçalves. Ao primeiro são enviadas duas cartas tempos depois de sua partida 

da chácara: uma cobrando a prometida mesada, acusando Demétrio pelo 

fracasso do casamento e falando da ajuda do Coronel; a outra jurando inocência, 

informando da visita de Timóteo ao Pavilhão, antes de partida dela de volta ao 

Rio de Janeiro, e das perspectivas para seu retorno à Chácara, quinze anos 

depois. Ao segundo também são enviadas duas cartas: na primeira, material dos 
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capítulos dezoito e dezenove, conta de seu retorno à Chácara dos Meneses, do 

modo como fora recebida e da visita que fizera ao seu cunhado, Timóteo, 

reafirmando o pacto feito há mais de quinze anos; e, na segunda, pede desculpas 

ao coronel pelo modo vil como o tratava, apesar de ser ele o seu protetor, 

principalmente, quando retornou ao Rio de Janeiro em más condições 

financeiras. Se as cartas endereçadas ao marido eram motivadas por um pedido, 

ora dinheiro, ora consentimento para o retorno, configurando uma poética da 

consolation; as enviadas ao amigo estão preocupadas em relatar e reconstruir 

certos eventos, expondo suas impressões, configurando uma poética da 

libertação. E a última carta endereçada ao Coronel “é, pois, uma declaração. 

Acho-me livre, coronel” (Segunda carta de Nina ao Coronel, p. 321), como 

Nina procura deixar claro. 

Entretanto, a escrita epistolar não é apenas privilégio de Nina. Seu 

marido, o sétimo narrador, também a utiliza, como já fora dito. Segundo filho de 

Malvina e Antônio Meneses, Valdo Meneses era para a população de Vila 

Velha, segundo palavras do farmacêutico, “um conquistador completo, calado e 

orgulhoso, de uma espécie muito comum a certos ricaços da província. Seus 

modos, suas atitudes nobres, sua perfeita elegância, se bem que um tanto fora de 

moda, contribuíam para essa fama” (Segunda narrativa do farmacêutico, p. 79).  

A sua primeira carta, iniciada por um pós-escrito à margem do papel, configura 

uma resposta à segunda carta que Nina lhe enviara, consentindo que ela retorne 

à Chácara, mas também, nela, ele recorda o encontro com a esposa antes da 

partida dela. Relembra a conversa que tiveram e o modo como ela se livrara do 

revólver por ele utilizado na tentativa de suicídio, arremessando-o pela janela 

em direção ao jardim. Sua segunda carta fora endereçada ao Padre Justino, para 

contar as mudanças de comportamento do “filho” a partir da volta de Nina. 

Informa ao pároco ainda que ele tentara interpelar André, mas este, arredio, 

hostilizou-o e que também procurou conversar com Nina, tendo esta o acusado 
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de ciúmes. Acaba por duvidar de suas próprias certezas. Se a carta para Nina 

tem por motivação a concessão ao pedido (poética de conciliação), aquela para 

Padre Justino busca auxílio para resolver as dificuldades em suas relações com a 

esposa e o “filho” (uma poética de desabafo). 

A escrita epistolar utilizada por Nina e Valdo Meneses sempre “foi 

objeto de respeito, quase diria: um objeto sagrado... ela sempre foi acompanhada 

de um mistério quase religioso” (SANTOS, 1994, p. 23). No mundo ocidental e 

cristão, ela foi utilizada desde instrumento de evangelização, a exemplo das 

epístolas de São Paulo, até como forma de prestação de contas (Relação), a 

exemplo da Carta a El-Rei D. Manuel sobre o achamento do Brasil, de Pero 

Vaz de Caminha. Inscrita no conjunto de gêneros discursivos denominados 

correspondências, as cartas/capítulos da Crônica, embora estejam ausentes os 

registros do local e da data e o aposto em destaque, atendem a alguns 

pressupostos específicos desse gênero, como podem ser observados se 

comparadas à primeira epístola de São Paulo aos Tessalonicenses – fé, amor e 

esperança (BÍBLIA SAGRADA, 1990, p. 1451-1455): a necessidade de 

estabelecer contato; a impossibilidade de encontro presencial entre os 

interlocutores, cujos destinatários são evocados a todo o momento, fazendo-os 

presentes para o leitor; o objetivo explícito da correspondência; a explicitação 

das relações de afeto e/ou amizade. Contudo, as cartas do apóstolo daquelas se 

diferenciam por apresentar a necessidade de ligar vínculos afetivos à crença em 

comum. São cartas públicas. 

Com as missivas dos cônjuges, a tensão entre as escritas de autoria 

feminina e masculina eclode mais uma vez no corpo da arquitetura da Crônica, 

cujo tratamento se altera de acordo com o destinatário, podendo ser mais ou 

menos íntima e persuasiva, porém, em ambos os casos, se trata de apresentar ao 

leitor outro ponto de vista, como mais um participante da trama. É importante 

frisar também a alteração quanto à projeção do eu masculino e do eu feminino, 
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este último primando mais pela expressão do eu interior do que da realidade 

objetiva, como pode ser observado nesta passagem da última carta de Nina ao 

Coronel:  

 

Mas estamos chegando ao fim, e evidentemente essas 

recordações são inúteis. Através delas, e depois desse tempo, 

você já terá decerto aprendido quem eu sou na realidade. Um ser 

fantástico e sem sentido, mas cujos gritos fingidos, às vezes, 

confundem-se com os gemidos da verdade (Segunda carta de 

Nina ao Coronel, p. 320). 

 

Enquanto aquele se apresenta de modo o mais reservado e distanciado 

possível, como se infere neste comentário de Nina que auxilia na caracterização 

de Valdo Meneses: 

 

Imaginá-lo assim distanciado, sem um olhar de piedade para 

aquilo que nos constituiu. Imaginá-lo no seu silêncio, 

completamente esquecido do que me jurou e prometeu, e me 

sentir apenas como se fosse um nome, soprado há muito na 

vastidão de um jardim que não existe mais. Um nome como uma 

pétala que cai (Primeira carta de Nina a Valdo Meneses, p. 27). 

 

Este estilo reservado e distanciado Valdo Meneses transporta para um 

outro tipo de enunciado, o depoimento, que se caracteriza pela apresentação 

(oral ou escrita) em que o depoente, enquanto testemunha, conta verbalmente 

em juízo, segundo a sua perspectiva, fatos ocorridos. Em seus depoimentos, fica 

evidente a necessidade que Valdo procura demonstrar em não se envolver 

diretamente nos fatos relatados, dando à trama romanesca o caráter de 

investigação criminal, configurando uma poética da devassa. A princípio, como 

testemunha ocular, ele observa os acontecimentos, procurando deles não 

participar de maneira decisiva, mas, à medida que relata, o tom seco e reservado 

altera-se, tornando-se mais e mais reflexivo. Na qualidade de depoente, ele faz 

um relato sobre um conjunto de fatos isolados, recontando-os e comentando-os, 

a saber: seu encontro com Nina e o aviso de que ela iria ao Rio de Janeiro; sua 

viagem ao Rio de Janeiro para buscar um médico para tratar de Nina, doente de 
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câncer; a declaração da morte de Nina por Demétrio; o seu incidente com 

Demétrio por conta das roupas de Nina; a chegada do Barão ao velório e a 

entrada de Timóteo em uma rede, carregado pelos criados; e a conversa entre ele 

e o filho, André, durante o velório (por conta deste último evento seu discurso 

torna-se uma poética do fracasso, por não conseguir ajudar André em seus 

conflitos, nem de impedir que este fuja). 

Outro narrador a fazer uso do depoimento é o Coronel Amadeu 

Gonçalves, o nono narrador. Homem de meia-idade e amigo do pai de Nina, ele 

cuidou dela quando esta retornara para o Rio de Janeiro, tornando-se o seu 

provedor, visto que Nina não recebia nenhuma ajuda financeira do marido e, 

como ela mesma afirmava, não era mulher para trabalhar. Pelo que Nina relata 

na segunda carta a ele endereçada, demonstra ser um homem submisso aos 

caprichos de sua protegida, tal como Valdo em suas relações conjugal e familiar. 

Embora seja apenas um fragmento/capítulo, ele se torna significativo, por ser 

complemento ao conjunto de depoimentos de Valdo Meneses, relatando os 

últimos momentos da estada de Nina no Rio de Janeiro, as compras feitas por 

ela e pagas por ele e a visita que ela fizera a um médico, para saber em que 

estágio se encontrava a doença que a afligia. Assim, o discurso do Coronel 

configura-se como uma poética do amor platônico. 

De acordo com Dias, o uso do depoimento 

 

caracteriza-se, então, primordialmente, por uma aproximação 

com os escritos de cunho íntimo, o diário e a confissão, em 

especial, se levarmos em conta que não havia um destinatário de 

tais excertos ou um interlocutor, o que garante uma liberdade 

maior para o tratamento dos temas, uma vez que nesse caso não 

se intenta gerar efeito em outros personagens (DIAS, 2006, p. 

56). 

 

E revela muito sobre os depoentes. Tanto nos depoimentos de Valdo quanto no 

depoimento do coronel transparece uma atitude apática frente ao desenrolar dos 

fatos, justificando a escolha desse gênero discursivo, pois demonstra para o 
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leitor o caráter das personagens por meio da estrutura, ao apresentar a falta de 

interferência deles no problema que os aflige: a passividade e submissão de 

ambos na relação com Nina e de Valdo nos acontecimentos que envolvem a 

família Meneses. 

À medida que depõe, Valdo tende a aproximar seu relato de uma 

escrita confessional de caráter profano, ou seja, tende a se distanciar de um 

testemunho e se aproximar de uma declaração de fracasso provocada pelos 

acontecimentos que vivencia. O primeiro tipo fica evidente no capítulo 

cinquenta e três ao presenciar a “performance” de Timóteo:  

 

Quanto a mim, confesso: o sentimento inicial, que foi de 

extrema surpresa, e onde se misturavam resquícios de repulsa, 

cedeu lugar a um movimento soterrado de orgulho, indefinido 

ainda, mas que mergulha suas raízes no fundo do meu ser: ah, 

porque eu também sentia que era o Demétrio fundamentalmente 

atingido com aquele gesto, e era ele quem pagaria mais caro, 

com o preço total de sua demissão e da sua vergonha 

(Depoimento de Valdo (V), p. 473). 

 

E acrescenta: “Confesso: não tardou muito, e o sentimento que me tomou foi o 

de euforia, de uma estranha euforia, aliás” (Depoimento de Valdo (V), p. 474). Já 

o segundo, a personagem o põe em relevo quando proclama, com sinceridade, 

erros que em vida cometeu, em especial, o de nunca ter contemplado André, tê-

lo visto sempre como a um estrangeiro: 

 

Creio que foi exatamente nesta altura que vi um estrangeiro 

entrar na sala. Digo estrangeiro porque, imerso em minhas 

cogitações, não reconheci de pronto seus traços, nem pude 

encontrar nele a menor particularidade que o identificasse. Era 

moço ainda, um rapaz, mais alto do que baixo, de traços finos e 

cabelo alourados [...] Foi então que, levantando a cabeça, ouvi 

uma voz, e pela voz reconheci que o desconhecido que me 

acompanhava era André. Aquele estrangeiro era meu filho, e 

eu não havia reconhecido nem seus cabelos alourados, nem seu 

porte de rapaz feito, nem seus gestos felinos e desconfiados. E 

ao fazer essa descoberta, senti-me desorientado, assustado 

quase com aquela presença de que eu me esquecera 

totalmente (Depoimento de Valdo (VI), p. 486; 489 - Grifos 

meus). 
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Contudo, essas confissões parecem se diferenciar daquelas utilizadas 

por outro narrador da Crônica, o sexto, Ana Meneses. Mulher de Demétrio 

Meneses, ela, como nos informa o farmacêutico Aurélio dos Santos, pertencia a 

“uma família que antigamente morava nos arredores de Vila Velha” (Primeira 

narrativa do farmacêutico, p. 32). Fora educada para fazer parte da tradicional 

família Meneses de Vila Velha. Odiava Nina, por ela ser tudo que não consegue 

ser: bela, amada e desejada. Mãe de André, ela o tratava como sobrinho, 

encobrindo sua traição com o jardineiro Alberto. Ao evocar sua voz por meio de 

um dos sacramentos católicos, Ana põe em evidência o peso da tradição cristã 

dentro da qual fora criada, como orientadora de conduta humana. 

Material de nove capítulos, cinco são as confissões por ela escritas. As 

primeiras, endereçou a Padre Justino como carta: “Padre Justino, talvez o senhor 

nunca receba esta carta. Talvez eu não tenha coragem de enviá-la e, papel 

amarrotado, fique guardada em meu seio, para que ninguém a veja” (Primeira 

confissão de Ana, p. 91). Ou como memórias: “Ao deixar escritas estas 

memórias, minha intenção não é, como muitos poderão julgar, a de me justificar 

– e nem de parecer melhor após a minha morte, não” (Segunda confissão de 

Ana, p. 145). Ana explica tratar-se de confissões (reconhecimento de suas faltas, 

uma poética da penitência), porque é assim que ela queria que fossem tomadas, 

pois somente assim seu coração se sentiria aliviado. Contudo, a partir da terceira 

dessas confissões, distribuída em quatro capítulos, ela deixa de endereçá-las ao 

Padre e escreve sem saber para quem se dirige: 

 

Eu, Ana Meneses, escrevo estas coisas e não sei a quem as 

dirijo. Sei que são inúteis e refletem mais um hábito do que 

mesmo uma necessidade, mas encontro-me de tal modo 

desesperada que recorro a este meio para não sucumbir 

totalmente ao meu desespero [...] E agora, talvez seja ainda isto 

que eu procuro: um esquecimento, um letargo que me faça não 

diferente do que sou, mas esquecida de mim mesma, como sob o 

efeito de um entorpecente. Mas a verdade é que eu não sei a 

quem escrevo e nem a quem poderia interessar essas linhas 
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simétricas e cheias de compostura que vou traçando 

laboriosamente sobre o papel. Sei apenas que sinto o quanto 

em torno de mim as coisas são inóspitas e o quanto eu mesma 

me converti num ser gelado e triste (Grifos meus – Terceira 

confissão de Ana, p. 263-264). 

 

A indefinição quanto ao interlocutor faz com que ocorra também uma 

indefinição quanto ao conteúdo subordinado às suas confissões, tratando-as por 

coisas: “escrevo, como sempre sem saber a quem, e isto, que no princípio me 

causava tanto mal, agora me traz uma certa tranquilidade. Quando não sei a 

quem me dirijo, digo as coisas melhor, não há peias nem embaraços, e o que 

rememoro sai desativado e sem fantasia” (Quarta confissão de Ana, p. 362). É, 

segundo Dias, a partir de então que “começa a diminuir o tratamento do tema 

religioso até a Última confissão de Ana (II) em que não há sequer uma 

referência religiosa, mas somente uma reflexão sobre Demétrio e a casa” (DIAS, 

2006, p. 57), uma poética da descoberta de si. 

As confissões, como um dos sacramentos católicos, concedem ao fiel 

a oportunidade de reconhecimento de suas faltas e, se delas se arrepender, ser 

perdoado por Deus. Ou seja, discursos que traduzem toda a problemática de um 

procedimento de conversão ou de uma determinada opção de vida, elas 

expressam 

 

uma transformação interior do eu passado para o eu presente e 

têm caráter penitencial. Com elas, pretende-se obter a 

absolvição de Deus (atitude transcendental) ou o perdão da 

humanidade (através do público leitor). Sendo uma tradução dos 

erros e atitudes de vida, constituem as confissões a forma de 

narrativa autobiográfica que exige essencialmente sinceridade e 

autenticidade (ROSA E SILVA, 1995, p. 18). 

 

No entanto, ao confessar-se, tornando o sacramento mais um hábito 

que uma necessidade, Ana não procura demonstrar arrependimento pelos erros 

cometidos ou reconciliar-se com Deus; mas sim a importância que tal 

sacramento tem para a fundamentação de sua perspectiva, orientada por 

preceitos tomados como únicos e absolutos, alicerces da conduta e definidores 
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de valor. Por não querer aceitar a relativização de seu ponto de vista, radical, 

exagerado e intransponível, ela organiza os fatos e classifica as pessoas com 

base nos ditames e valores segundo um viés católico ortodoxo, como uma marca 

do grupo familiar a que pertence, visto que a matriarca, d. Malvina, mantinha 

relacionamento estreito com o Padre Justino. Através da prática discursiva 

confessional, a esposa de Demétrio procura atingir a verdade definida segundo 

os dogmas católicos, a presença do Diabo entre os homens, como fica 

perceptível em sua primeira confissão: 

 

Esta é a verdade, Padre, a única que realmente posso evidenciar 

nesta carta – e no entanto, para atirar-me a essa confissão, foi 

necessário uma certeza que ainda hoje me faz tremer, uma 

consciência aguda e martirizada que vale mais do que todos os 

atestados juntos. Que é a verdade? [...] Creio que é uma 

evidência mais pressentida do que anunciada. Padre, acredito ter 

visto a presença tangível do diabo e mais do que isto, ter 

alimentado com o meu silêncio, e a minha aquiescência 

portanto, a destruição latente da casa e da família que há muitos 

anos são as minhas (Primeira confissão de Ana, p. 92). 

 

Outro gênero discursivo presente na trama romanesca, do qual lança 

mão o décimo narrador, Timóteo Meneses, são as memórias, que, por sua vez, 

têm o apelo do resíduo, do que ficou apesar do tempo, da 

lembrança[/esquecimento] de alguém que é testemunha de um passado. Irmão 

caçula de Demétrio e Valdo Meneses, Timóteo, após uma violenta discussão 

com seu irmão mais velho, Demétrio, por este condenar o comportamento 

“depravado” do irmão mais novo, se vê obrigado a se enclausurar em seu quarto, 

“o exato lugar em que el[e] parecia sentir-se mais à vontade” (Diário de Betty 

(II), 105), ao qual, apesar da proibição, tinham acesso Betty e Nina. Nele, 

“Timóteo se mov[ia] como dentro do único elemento em que lhe fosse permitida 

a existência” (Diário de Betty (II), p. 104). Há, como sugere o narrador de 

Illusions perdues (Ilusões perdidas – 1836-1843), de Honoré de Balzac, uma 

identificação entre a personagem e o espaço vital onde se movimenta tal como 

acontece com a figura e a moldura: “há certas pessoas que mudam de aparência 
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ou se desvalorizam quando separadas dos rostos, das coisas e dos lugares que 

lhe servem de moldura” (BALZAC, 2007, p. 149).“[D]ominado pelo espírito de 

Maria Sinhá” (Diário de Betty (I), p. 40), tia de sua mãe, como ele mesmo 

confessara a Betty, vestia-se com as roupas, joias e adereços pertencentes à sua 

falecida mãe, causando mal-estar aos irmãos com sua transgressão aos padrões 

patriarcais, segundo os quais era “uma vergonha o homem parecer-se com 

mulher, e uma impropriedade, a mulher parecer-se com homem” (FREYRE, 

1936, p. 123). Para ele, trajar-se tal qual uma mulher significava romper com o 

fingimento, ser natural: 

 

... houve um tempo em que achei que devia seguir o caminho de 

todo mundo. Era criminoso, era insensato seguir uma lei 

própria. A lei era um domínio comum a que não podíamos 

nos subtrair. Apertava-me em gravatas, exercitava-me em 

conversas banais, imaginava-me igual aos outros. Até o dia em 

que senti que não me era possível continuar: porque seguir leis 

comuns se eu não era comum, por que fingir-me igual aos 

outros, se era totalmente diferente? (Diário de Betty (I), p. 41-42 

- Grifos meus). 

 

Procurava reproduzir o comportamento de sua tia-avó, Maria Sinhá, que saia à 

noite “vestida como um homem, fumando, uma escura capa tombada sobre os 

ombros” (Diário de Betty (I), p. 43). Ele colocava a nu, segundo informa Betty, 

a verdadeira face dos Meneses: “tudo o que vocês desprezam em mim é o 

sangue dos Meneses!” (Diário de Betty (I), p. 42). Por essa razão, a família se 

viu obrigada, como informa Ana Meneses, “a silenciar sobre [Timóteo] – como 

se silencia sobre uma doença reservada” (Primeira confissão de Ana, p. 94). 

Com a justificativa de que escrevia para precisamente se lembrar de 

Nina (Do livro de memórias de Timóteo (I), p. 459), Timóteo se utiliza de 

formas e modos de narrativa sob retrospectiva, corporificando uma poética 

apocalíptica transformada em poética da revelação. Para enunciá-las, ele 

rememora os fatos ocorridos durante o velório de Nina, procurando “atualizar 

impressões ou informação passadas, ou que ele representa como passadas” (LE 
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GOFF, 1996, p. 419), relativas ao grupo do qual fazia parte e dentro do qual 

ocupava uma posição marginalizada e marginalizante. Através da escrita 

memorialística, ele cria representações do passado, assentadas na percepção do 

que Nina e a família representou para si, no que imaginou ter acontecido, ou 

seja, ele procura construir as suas memórias a partir de sua relação com os 

outros membros de sua família. Tal construção particular se fazia, embora o 

enunciador se encontrasse numa posição de excluído, na tessitura interior da 

memória do grupo com o qual se relacionava: seu lembrar/esquecer e suas 

maneiras de perceber o emaranhado de experiências encontravam-se impregnada 

pela memória coletiva dos Meneses, “um instrumento e um objetivo de poder 

(...) que melhor permite[m] compreender esta luta pela dominação da recordação 

e da tradição” (LE GOFF, 1996, p. 470), realizada por Timóteo enquanto 

território de conflitos e influências entre ele e outros, principalmente, Demétrio 

(HALBWACHS, 2004, p. 51-2). 

As memórias que compunham a configuração fragmentária e seletiva 

do livro de memórias de Timóteo se modificavam e se rearticulavam de acordo 

com a posição ocupada por ele na Casa e com as relações estabelecidas no seu 

grupo familiar e estavam submetidas a questões (in)conscientes de sua exclusão 

diante dos outros, referenciando a Chácara enquanto espaço onde morava com a 

família e as relações construídas com esse espaço familiar. A experiência 

discursiva individual de Timóteo “se forma e se desenvolve em uma interação 

constante e contínua com os enunciados individuais dos outros”, porque “é 

impossível alguém definir sua posição sem correlacioná-la com outras posições” 

(BAKHTIN, 2010b, p. 294). Seu livro de memórias “é um enunciado pleno de 

variadas atitudes responsivas a outros enunciados” (BAKHTIN, 2010b, p. 297), 

ou seja, sem esses outros enunciados, as memórias de Timóteo não seriam só 

desprovidas de plenitude de conteúdo e de clareza como ainda ficariam 

interiormente dispersas, sem unidade axiológica. 
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O estilo memorialístico se configurava para o caçula dos Meneses 

como um instrumento de luta pelo poder, travada com os irmãos, por meio do 

confronto entre lembrança e esquecimento. Se de início sua poética é 

marcadamente apocalíptica, ela acaba por se transformar em uma poética da 

revelação. Lembrar e esquecer integravam os mecanismos de controle que 

evidenciam a emergência de sua voz do conjunto de narradores, como também 

evidencia que a situação de enunciação de Timóteo está marcada pela sua 

diferença de orientação sexual e por sua exclusão do grupo familiar: 

 

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

que deveriam construir o meu triunfo, apenas adornam o sonho 

de um homem condenado. Mas um dia, está ouvindo[, Betty] ? – 

um dia eu me libertarei do medo que me retém, e mostrarei a 

eles, ao mundo, quem na verdade eu sou (Diário de Betty (I), p. 

42). 

 

Desse embate, resultam, entre outras consequências, o registro e o descarte, 

constituídos através do caráter social da memória afirmado pela linguagem, que, 

enquanto instrumento socializador da memória, reduz, unifica e aproxima, no 

mesmo espaço histórico e cultural, vivências tão distintas como o sonho, as 

lembranças e as experiências recentes (BOSI, 1994b, p. 56). 

Pelo que é possível inferir no desenrolar da trama, o espaço ocupado 

por esses sete narradores, exceto o coronel, é o da Chácara e os gêneros por eles 

utilizados se apresentam como autobiografias (descrições de vida) de um grupo 

familiar. Tal fato revela que, no fundo, todo escritor escreve autobiografia. O 

material existencial-memorialístico nos vem, principalmente, da história familiar 

e de vida. Alguns se distanciam, outros mergulham, mas o mar de sargaços é 

preferencialmente o mesmo: a família. E, por esse motivo, parecem se distanciar 

de outro tipo de escrita, de caráter biográfico, presente na composição da 

Crônica: a narração. O termo narração pode ser entendido frequentemente em 

acepções muito diversas: processo de enunciação, resultado dessa enunciação, 
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escrita narrativa, procedimento oposto à descrição, modo literário oposto ao 

drama e à lírica. Como explica Dias, 

 

Assim como a carta, [a narração] pode versar sobre inúmeros 

conteúdos, porém, não possui um modelo de instrução, cabendo 

às normas de boa apresentação apenas sugerir uma descrição 

com início, meio e fim. Modernamente, caracteriza-se 

majoritariamente pela escrita em prosa que conta uma história, 

adquirindo maior liberdade de expressão, aceitando diversas 

maneiras de organização e temas (DIAS, 2006, p. 45). 

 

Ato e processo de produção do discurso, a narração tal como utilizada 

no romance versa sobre relatos biográficos. Este gênero, utilizado por três 

narradores, marca-lhes um traço distintivo a ser considerado pelo leitor: não 

dividir o espaço da casa, embora a ele tenham acesso e com os da casa tenham 

contato, como procura deixar claro o médico: “afirmo que para mim aquele 

chamado não constituiu nenhuma surpresa, já que as coisas da Chácara não iam 

bem, e isto desde há muito já transpirava do lado de fora” (Primeira narrativa 

do médico, p. 54); e também o farmacêutico: “Eu os via passar com certa 

frequência, quase sempre de preto, distantes e numa atitude desdenhosa. Dizia 

comigo mesmo: ‘São os da Chácara’ – e contentava-me em inclinar a cabeça 

num hábito que já se perdia longe através do tempo” (Primeira narrativa do 

farmacêutico, p. 32). 

É este quem primeiro utiliza a narração e assim se apresenta: 

 

MEU nome é Aurélio dos Santos, e há muito tempo que estou 

estabelecido em nossa pequena cidade com um negócio de drogas e 

produtos farmacêuticos. Minha loja pode ser mesmo considerada a 

única do lugar, pois não oferece concorrência um pequeno varejo de 

produtos homeopáticos situado na praça da Matriz. Assim, quase todo 

mundo vem fazer suas compras em minha casa, e mesmo para a família 

Meneses tenho aviado muitas receitas (Primeira narrativa do 

farmacêutico, p. 31). 

 

Para o terceiro narrador, sua relevância social está associada à 

atividade que desenvolve junto à comunidade de Vila Velha, pois representa um 

segmento importante do município: o comerciante. Um hábil comerciante, como 
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seu Anjo em Maleita, que sabe tirar proveito quando a situação lhe é favorável. 

É a ele que Demétrio recorre a fim de conseguir meios (revólver) para se livrar 

de um “lobo” e em troca consegue o material necessário para a reforma em sua 

loja. E a ele também recorre Valdo para fazer os curativos no ferimento 

decorrente de sua tentativa de suicídio e também confidências, colocando o 

leitor a par das circunstâncias em que este conheceu Nina. Além de comerciante, 

o Sr. Aurélio acumula a função de médico na ausência de Dr. Villaça (Terceira 

narrativa do farmacêutico, p. 119), a exemplo de sua ida à Chácara, a pedido de 

Valdo, para atender Nina que passara mal porque estava grávida, e conselheiro 

de alguns membros da família Meneses. Mesmo não sendo um daqueles que 

dividem o espaço da casa, ele detém, embora não tenha consciência, 

informações importantíssimas sobre as intenções de Demétrio a respeito de 

Nina, as quais ele transforma em mercadoria assim que encontra quem as queira 

adquirir (Valdo Meneses); bem como participa indiretamente dos 

acontecimentos que envolvem os habitantes da Chácara:  

 

Desde então, e como se tivéssemos [o farmacêutico e Demétrio] 

cometido em comum uma ação cujo peso e responsabilidade nos 

unisse para sempre – o rápido olhar que ele me lançava quando 

se encontrava comigo, o cumprimento de esguelha, o modo 

como passara a evitar a minha farmácia quando antes era ela o 

único lugar de Vila Velha que ele honrava com sua presença... 

(Quarta narrativa do farmacêutico, p. 441). 

 

Suas relações com a família da Chácara são, na maioria, comerciais, seja na 

venda de “produtos”, seja na prestação de serviços. Mas sempre interessado nos 

benefícios que poderiam lhe advir, configurando seu discurso como uma poética 

da prestância (a troca de favores). 

Depois do farmacêutico, é o médico da família, Dr. Villaça, quem 

lança mão desse gênero, configurando quatro poéticas distintas: a do 

aconselhamento, a da proteção, a da amizade e a do medo. Ele se descreve como 

um “desses pobres médicos do interior, que à sina de escapulário são obrigados 
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a misturar as de conselheiro, protetor e amigo” (Última narrativa do médico, p. 

382), mas “um homem que nem sequer era aceito pela [família Meneses] como 

um amigo da casa” (Primeira narrativa do médico, p. 65). Diferente do 

farmacêutico, o quinto narrador demonstra uma certa relutância, ou pudor, ou 

falta de coragem em narrar o que presenciou com as justificativas de que não 

gosta de remexer “essas coisas” consideradas mortas para ele, mesmo não tendo 

“todas sido convincentemente esclarecidas e nem tudo signifique uma acusação 

aos entes que delas participaram” e de que uma família da estirpe dos Meneses 

deveria ter “direito ao silêncio” (Segunda narrativa do médico, p. 134). E, se 

concorda em narrar o que presenciou, é por “serem fatos tão antigos que 

provavelmente já não existe mais nenhum dos personagens que neles tomaram 

parte” (Terceira narrativa do médico, p. 235). Suas duas primeiras narrações 

têm por matéria os chamados para tratar de Valdo e Alberto respectivamente e 

as outras duas, quinze anos mais tarde, de André e Nina respectivamente. 

Padre Justino é o terceiro e último “biógrafo”. Segundo palavras de 

Valdo, o oitavo narrador seria uma pessoa bastante acostumada “a lidar com 

todas as mazelas humanas” e a quem considerava “um velho amigo da família” 

(Carta de Valdo a Padre Justino, p. 218). Isto porque o pároco da igreja de Vila 

Velha fora, no passado, o confessor de D. Malvina e, no presente, o confessor de 

Ana, que lhe depositava total confiança até o incidente em torno da morte de 

Alberto. Ele acompanhara, como testemunha, os principais acontecimentos que 

levaram à desagregação e aniquilamento dos Meneses. Em seus fragmentos, fica 

evidente o modo como procura problematizar a visão dogmática e enviesada que 

Ana tem sobre os fatos, sobretudo, os que dizem respeito a Nina, sobre a qual 

procura refletir a fim de auxiliá-la em um processo de redenção, mas sem 

sucesso: 

 

Ela falava da graça humana, desse poder que se confundia com a 

beleza, e que era mortal e passageiro. Quanto a mim, o que 

importava era a Graça divina. E de qualquer dos modos a que 
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me referisse, podia jurar que jamais havia visto em minha vida 

um ser tão destituído de Graça – da de Deus como de todas as 

outras. O que eu via era uma criatura emurada, surda a qualquer 

apelo de ternura, como se uma lei a distinguisse – uma lei 

perversa e sem sentido. Tudo nela, sob qualquer ângulo que a 

examinasse, era fosco, plúmbeo (Fim da narração de Padre 

Justino, p. 298). 

 

Ele se sente impotente quanto à redenção de Ana Meneses, pois embora tenha 

nítida consciência da situação, não consegue dizer as palavras certas que 

ajudassem Ana a modificar sua visão sobre o mundo e os outros, sobretudo, de 

Nina, visto que, nas palavras de Ana, sua salvação implicava o aniquilamento da 

esposa de Valdo Meneses. Ou seja, as palavras de Padre Justino não conseguem 

produzir fissuras necessárias na consciência de Ana Meneses, permitindo, assim, 

a configuração de uma poética da redenção. 

Padre Justino ainda lança mão do pós-escrito, dando corpo a uma 

poética da compaixão. Sob a forma e modos de adendo, o oitavo narrador 

acrescenta a uma carta após o seu encerramento (fecho, assinatura, etc) 

informações e reflexões sobre a conversa que teve com Ana Meneses no leito de 

morte dela. Com esse enunciado de esclarecimento, o leitor se depara com 

informações, colocadas ali com suposta despreocupação, que equivaleria na fala 

ao "Ah! Já ia me esquecendo ...", anunciando o que de mais importante tem-se a 

dizer sobre a história da família Meneses. Essa forma discursiva explode pelo 

corpo do texto, visto que o leitor se depara, em muitas passagens do romance, 

com inúmeros adendos feitos pelas personagens aos seus discursos, a exemplo 

de “Nota à margem do manuscrito” (Diário de Betty (I), p. 53). Lúcio Cardoso 

arrasta para a composição de seu romance uma prática discursiva corriqueira, 

conforme pode ser observado na carta que lhe foi enviada por sua mãe Maria 

Wenceslina Cardoso, em 11 de março de 1929: 
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FIGURA 02 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: CARDOSO, Maria Wenceslina. “Carta a Lúcio Cardoso”. 11 

de março de 1929.In: Arquivo Lúcio Cardoso, Arquivos Pessoais de 

Escritores, Fubdação Casa de Rui Barbosa. 

 

Essa prática não ficava restrita apenas entre interlocutores do círculo 

familiar de Lúcio Cardoso. Ela parecer ser uma prática comum e esperada na 

comunicação através de cartas, como pode ser verificado nessa carta que foi 

endereçada a Lúcio Cardoso pelo escritor Murilo Mendes, em 03 de julho de 

1944: 
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FIGURA 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: MENDES, Murilo. “Carta a Lúcio Cardoso”. 31 de 

julho de 1944.In: Arquivo Lúcio Cardoso, Arquivos Pessoais de 

Escritores, Fubdação Casa de Rui Barbosa. 

 

Tal expediente pacece preparar o leitor para a utilização desse tipo de 

gênero com uma dos capítulos/fragmentos do romance. Ao ser arrastada para a 

composição da Crônica uma prática discursiva usual entre seus contemporâneos 

e tal prática aparecer constantemente nos diferentes gêneros discursivos 

utilizados pelas personagens, fica sugerida a possibilidade de que essa forma 

discursiva seja também utilizada independente dos outros diferentes gêneros, 

mas como adendo ao discurso do narrador. 

Assim o farmacêutico, o médico e o padre representam segmentos 

importantes da sociedade de Vila Velha, cuja atenção estava voltada para sua 

família mais ilustre e importante apesar de decadente. O comércio, as profissões 
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liberais e a igreja estão na Crônica por eles representados. E, através de suas 

narrações, eles, enquanto biógrafos da vida familiar dos Meneses, vivem, no 

íntimo, a incoincidência consigo mesmos e com suas personagens, ao 

procurarem não se entregar plenamente na narração, preservando para si uma 

escapatória interior para fora das fronteiras do dado (BAKHTIN, 2010b, p. 151) 

Há, dessa forma, neste gênero discursivo do qual lançam mão esses 

representantes da sociedade de Vila Velha, uma pretensão de objetividade na 

expressão dos fatos, apresentando, por outros meios, a relatividade que compõe 

o olhar daqueles que não dividiam o espaço da casa. A narração biográfica se 

apresenta como contraponto aos outros gêneros utilizados sob a forma e modos 

de autobiografia. Todavia, adverte Bakhtin quanto à inexistência de um limite 

acentuado e de princípio entre a biografia e a autobiografia, pois nem nesta nem 

naquela “o eu-para-si (a relação consigo mesmo) é elemento organizador 

constitutivo da forma” (BAKHTIN, 2010b, p. 138), a relação é sempre para com 

os outros, como forma de construção da identidade individual. Ele entende por 

“biografia ou autobiografia (descrição de uma vida) a forma transgrediente 

imediata em que posso objetivar artisticamente a mim mesmo e minha vida” 

(BAKHTIN, 2010b, p. 139). Ou seja, para escrever uma descrição de uma vida, 

o autor precisa obrigatoriamente transformar-se outro em relação a si mesmo, 

olhar-se não somente pelos olhos do outro, mas também com e através de os 

olhos de um outro, pois o “acontecimento estético, para se realizar, necessita de 

dois participantes, pressupõe duas consciências que não coincidem” 

(BAKHTIN, 2010b, p. 20). Se, por um lado, as narrações se afastam dos diários, 

cartas, memórias, confissões e depoimentos por serem seus enunciadores 

externos ao grupo familiar, por outro, destes mesmos gêneros, elas se 

aproximam por objetivarem artisticamente o eu e o outro e suas vidas: são 

transgressões imediatas da ordem convencional, projetando a vida sob 

perspectiva artística. O mecanismo da escrita é a narração de si mesmo. Na 
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Crônica, os três biógrafos, através da narração, revelam uma realidade através 

de diferentes óticas complementares, ainda quando conflitantes. Lúcio Cardoso, 

com a construção dessas três personagens, sugere que a verdade não tem centro, 

mas é sempre resultado de um jogo de espelhos, um caleidoscópio gigante, que 

revela o caráter dinâmico e cambiante de toda “verdade”. 

O narrador introduziu as falas de Ana e André Meneses, Aurélio dos 

Santos, Betty, Coronel Amadeu Gonçalves, Dr. Villaça, Nina Meneses, Padre 

Justino, Timóteo e Valdo Meneses em seu discurso, tentando simular outros 

discursos em uma linguagem que não é a sua. Segundo Valentin Nikolaevich 

Voloshinov, é “o discurso no discurso, a enunciação na enunciação, mas é, ao 

mesmo tempo, um discurso sobre o discurso, uma enunciação sobre a 

enunciação” (VOLOSHINOV, 1999, p. 144). E, embora não consiga produzir 

estranhamentos do ponto de vista linguístico, visto que não se percebem 

diferenças linguísticas, dialetológicas e estilísticas entre os personagens, ele 

arrasta para o enunciado os diferentes pontos de vista ideológicos, fazendo-os 

convergir para um mesmo ponto: o aniquilamento do sistema familiar dos 

Meneses. 

Assim, através de diferentes gêneros, os narradores contam os 

principais acontecimentos que levaram à desagregação e aniquilamento dos 

Meneses na perspectiva do dominado, pondo em evidência como cada um 

contribuiu – consciente ou não - para o aniquilamento do sistema familiar. 

Torna-se sem efeito assim a afirmação de Dias segundo a qual “não há nenhum 

traço, nenhum sentimento que una aquelas figuras dentro de um conjunto” 

(DIAS, 2006, p. 40). Esse é o traço comum aos narradores: o aniquilamento 

produzido e o sentido construído por cada um. 

Compreender a posição ocupada pelos narradores no espaço familiar 

da Chácara e social de Vila Velha ajuda a entender a exclusão de Demétrio do 

conjunto de narradores. Em uma pequena nota no conjunto dos originais, Lúcio 
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Cardoso sentencia a exclusão, mas não a justifica: "Demétrio: não fala, não tem 

voz, como a casa” (CARDOSO apud BRAYNER, 1996, p. 720). Tal exclusão 

somente pode ser compreendida quando se percebe a posição ocupada por 

Demétrio na casa e de sua família na sociedade: o senhor patriarcal e a família 

mais ilustre de Vila Velha respectivamente. Ele era louco pela Chácara, e 

qualquer coisa que a ela se referisse era como um assunto ligado à sua pessoa: 

era o espaço social onde exercia sua dominação. Demétrio representa o poder 

contra o qual as vozes manifestas se voltam procurando deslegitimá-lo e a casa, 

o espaço de exercício desse poder. Destruir a casa significa aniquilar o lugar de 

exercício de poder. 
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CAPÍTULO VI OU DAS ENGRENAGENS DO SISTEMA E A 

PERDA DA REBIMBOCA DA PARAFUSETA 

 

 

 

 

Casa de gente de casta, segundo eles antigamente. Ainda 

conserva a imponência e o porte senhorial, o ar solarengo que o 

tempo de todo não comeu [...] o reboco caído em alguns trechos 

como grandes placas de feridas, mostra mesmo as pedras e os 

tijolos e as taipas de sua carne e ossos, feitos para durar toda 

vida (DOURADO, 1967, p. 01). 

 

 

 

 

 

Casa,caro leitor, como sentenciou André, já não existe 

mais: “a sensação do vazio [o] dominava, não um vazio 

simples, mas esse vazio total que substitui de repente, e 

de modo irremissível, tudo o que [nos Meneses] significou impulso e vibração” 

(Diário de André (conclusão), p. 04). A essa sentença acrescento as palavras de 

Padre Justino, por elas revelarem o estado de decomposição do que fora o lar da 

família mais importante de Vila Velha: “com seus enormes alicerces de pedra, 

[o esqueleto imóvel da Chácara dos Meneses se ergue] simples e majestos[o] 

como um monumento em meio à desordem do jardim”, com sua caliça já quase 

tombado das paredes, as janelas batendo fora dos caixilhos e o mato invadindo 

as áreas outrora limpas e subindo pelos degraus já carcomidos (Pós-escrito 

numa carta de Padre Justino, p, 493). Da Casa restaram apenas ruínas! Pouco 

sobrou do luxo, esplendor e opulência de outros tempos. 

A 
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Um recuo no tempo se faz necessário. Para tanto, atentemos, 

parafraseando o narrador de Ópera dos mortos (1967), de Autran Dourado 

(1926-2012), para o esqueleto imóvel da Casa, “com a memória [construída pela 

leitura da Crônica], com o coração – imagine[mos], mais do que com os olhos, 

os olhos são apenas o conduto, o olhar é o que importa” (DOURADO, 1967, p. 

02). Apagando, pelo tempo que for preciso, os avisos surdos das ruínas, 

voltemos as páginas para poder ver a Casa, não como foi ou é, mas como era: 

“uma sobrevivência de coisas idas” (Terceira narrativa do farmacêutico, p. 

121). Caminhemos pela Alameda Central, tomando o caminho à esquerda e nos 

posicionemos em frente àquela “usada escada de pedra, através de cujas fendas 

repontava uma erva renitente” (Carta de Nina ao Coronel, p. 191). E, como se 

assistíssemos à demonstração de um “espetáculo mágico”, busquemos rever 

“aquele ambiente tão característico de família, com seus pesados móveis de 

vinhático ou de jacarandá, de qualidade antiga, e que denunciavam um passado 

ilustre” (Terceira narrativa do farmacêutico, p. 121 – Grifos meus). 

Pensemos no espaço, no sistema e nas suas mudanças. Sobre suas 

paredes se faça descansar o velho telhado, sob o qual Demétrio desejava que sua 

família fosse desaparecendo quietamente, e, assim, a Casa se recomponha em 

cada detalhe que a memória permitir: lembrando para esquecer e esquecendo 

para lembrar. E, como num banho tépido em que a pele ressecada se estira, 

vejamo-la se dilatar e ressurgir em pedra e sangue dos Meneses. Mas, é preciso 

esticar a vista, mirando as ruínas como num espelho e procurando ver do outro 

lado não este edifício em ruínas, mas sim, como chamou a atenção Agrippino 

Grieco (1935, p. 101), aquele edifício em construção até encontrar o espaço 

praticado, a ordem formada por um grupo familiar que em seu relacionamento 

mútuo reconhecia regras como determinantes para seu agir, mas contra as quais 

seus membros se revoltaram. Para ajudar, olhemos para o “Mapa da propriedade 

dos Meneses” esboçado por Lúcio Cardoso: 
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FIGURA 04 
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Fonte: CARDOSO, Lúcio. Crônica da casa assassinada. Rio de Janeiro: José 

Olympio, 1959, p. VI-VII. 
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O mapa permite, caro leitor, que seja construída uma imagem da Chácara 

dos Meneses. Partindo dessa constatação, parece-me válido fazer uma 

apropriação das contribuições de Michel de Certeau (1925-1986) em 

L’invention du quotidien (A invenção do cotidiano). Essa carta grafia 

permite “precisar algumas formas elementares das práticas organizadoras de 

espaço: a bipolaridade “mapa” e ‘percurso’, os processos de delimitação ou de 

‘limitação’ e as ‘focalizações enunciativas’ (ou seja, o índice do corpo do 

discurso)” (CERTEAU, 1994, p. 200). Lúcio Cardoso evidencia, por meio da 

linguagem cartográfica, um conhecimento da ordem dos lugares, organiza um 

espaço sob a ação do “olhar”. Assim, quando esboçou o mapa, nosso autor, 

embora não compartilhasse dessa mesma visão de sociedade, ordenou seus 

pensamentos da mesma maneira como seus contemporâneos ordenavam suas 

propriedades, à força da tradição, conforme pode ser constatado no fragmento da 

missiva que lhe foi endereçada por seu amigo Camillo: 

 

FIGURA 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: CAMILLO. “Carta a Lúcio Cardoso”. 

[s.d.] In: Arquivo Lúcio Cardoso, Arquivos 

Pessoais de Escritores, Fundação Casa de Rui 

Barbosa. 
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Ao construir essa carta geográfica para anteceder os capítulos/fragmentos 

de seu quinto romance, ele produziu uma geografia de ações que, apontando 

para o espaço vital de uma ordem familiar, não se constitui somente como um 

“suplemento” ao enunciado da Crônica, é dele parte. Portanto, fazendo uso da 

distinção estabelecida por Certeau, posso afirmar que, ao efetuar o trabalho que 

organiza os lugares e ordena os espaços, Lúcio Cardoso estabeleceu a distinção 

entre lugar e espaço. Enquanto o lugar seria a ordem conforme a qual são 

distribuídos os elementos nas relações de coexistência, ou seja, uma 

configuração instantânea de posições, implicando uma certa instabilidade 

(CERTEAU, 1994, p. 201); o espaço da Chácara dos Meneses, observado 

também em sua quarta dimensão (o tempo), seria “um lugar praticado”, um 

sistema de posições, onde se movimentam as personagens, ali observa-se a 

estabilidade nos usos que elas fazem dele. 

Um desses espaços-tempo, ou melhor dizendo cronotopos, é a estrada. No 

mapa, há indicação de duas: a Estrada de Queimados e a de Vila Velha. Para 

compreensão do sentido que pode ser construído para as vias ali representadas 

no mapa, é importante uma apropriação das contribuições de Mikhail Bakhtin 

sobre a assimilação do tempo, do espaço e do indivíduo real que neles se revela. 

Segundo o filósofo russo, no cronotopo da estrada, o tempo parece “se 

derrama[r] pelo espaço”, tal qual o regato também ali representado, e “flui por 

ele (formando caminhos); daí a tão rica metaforização do caminho-estrada: ‘o 

caminho da vida’, ‘ingressar numa nova estrada’, ‘o caminho histórico’ e etc.” 

(BAKHTIN, 2010a, p. 350). É nela, enquanto local de encontros, onde se 

cruzam os caminhos espaço-temporais das mais diferentes pessoas, sejam elas 

separadas pela hierarquia social e pelo espaço, podendo surgir contrastes de toda 

espécie, chocarem-se e entrelaçarem-se diversos destinos. 
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 No romance, o cronotopo da estrada ganha um outro sentido: o de 

transitividade. Tal sentido fica evidenciado quando Valdo Meneses rememora a 

fuga de André: 

 

(Ainda um momento eu o vi – e como esquecê-lo? Havia a luz 

dessa tarde que começava, toda ela de ouro, crestando o jardim 

que iluminava num dos seus derradeiros dias de esplendor – e 

isto também não o deteria. Eu sabia que ele nem se quer via o 

jardim, como não escutara minha voz – corria – e a última 

imagem que guardo de sua pessoa, é a de uma cabeça arrepiada 

pelo vento, correndo em direção ao portão da Chácara, correndo 

cada vez mais depressa, até que ganha espaço e a liberdade. Paro 

nessa imagem. Creio ser inútil acrescentar que nunca mais o vi 

durante o resto da minha vida.) (Depoimento de Valdo (VI), p. 

492). 

 

A estrada é a via que permite a ação escapista daquele que deveria herdar 

a herança patriarcal dos Meneses, apontando uma nova direção. A fuga (quer o 

abandono dos espaços de convivência quer a morte por suicídio, forma mais 

radical de escapismo) como desfecho para os personagens parece ser uma 

constante na obra de Lúcio Cardoso (desde Joaquim de Maleita até André da 

Crônica), pondo em evidência não somente a tensão entre sociedade e 

indivíduo, porque aquela se torna inviável para a realização dos desejos, 

expectativas e necessidades deste; como também a incapacidade da personagem 

de enfrentar problemas e, através de suas ações, impor um novo rumo aos 

destinos do grupo do qual faz parte. A personagemnão se vê integrada a um 

grupo social, os desejos que a animam não podem ser reduzidos a uma medida 

compatível com o destino humano pela autoridade do grupo e pela força de 

obrigações impostas por um meio estrito e vigoroso. 

 Voltemos às estradas. Elas se encontram justamente no portão de acesso à 

Chácara dos Meneses. Ao transpô-lo, tem-se acesso a um outro caminho, a 

Alameda Central, para se chegar à casa da chácara, construída nas terras da 

antiga Fazenda Santa Eulália, na Serra do Baú. A fazenda, símbolo de orgulho e 

prestígio, denunciava o tempo áureo da família Meneses, cujos senhores 
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“mantinham casa aberta nas cidades de Leopoldina, de Ubá, e outras mais 

próximas” (Diário de Betty (III), p. 127) e das quais a família fora obrigada a se 

desfazer pelo mau passo que deu com a construção da Chácara. A fazenda se 

apresenta enquanto cronotopo de uma unidade social, econômica, política e 

cultural, definidora da estrutura e da essência da sociedade que se corporificou 

em Minas Gerais com o declínio do ouro. Tal declínio impôs à sociedade 

mineira a necessidade de geração de outras fontes de renda, cuja principal foi a 

agropecuária. A fazenda, como aquela da Serra do Baú, possuía uma natureza 

bastante específica: caráter isolado, autossuficiente e diversificado. Era uma 

grande propriedade, símbolos da oligarquia rural mineira ligada à pecuária. Uma 

unidade que não encontrava mais lugar soberano nos novos tempos, pós 1930. 

Isso porque, ao longo de todo século XIX brasileiro, momento no qual se 

inaugura uma nova maneira de pensar e inscrever o país na modernidade 

ocidental, ocorreram significativas mudanças em sua vida política e social: 

vinda da família real, emancipação política, golpe da maioridade, extinção do 

tráfico negreiro, introdução de uma série de empreendimento urbanizadores nas 

principais cidades, abolição da escravatura, mudança de regime político, etc. Tal 

momento foi marcado também pela migração das famílias patriarcais para as 

cidades, pela alteração da paisagem social com a urbanização das casas-grandes 

em sobrados de até seis andares e a redução das senzalas a mucambos ou a 

(quase)quartos de criados (FREYRE, 1936, p. 15-16). 

Essa migração para as cidades não foi de todo generalizada, pois, como 

faz crer Lúcio Cardoso, uma parte dessas famílias situaram-se em um espaço 

limítrofe (rurbano como definiria Gilberto Freyre, 1982) entre o campo e a 

cidade. E a Chácara denuncia justamente essa opção: uma propriedade cuja 

construção se ergue nas proximidades da cidade, mas de características rurais: 

uma opção de moradia para famílias abastadas que não queriam fixar-se nos 

imponentes sobrados. Ter abandonado a casa da fazenda para habitar às margens 
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da cidade foi, de acordo com Nina, uma decisão fracassada, pois 

voluntariamente a família Meneses se meteu em um “beco” do qual jamais 

sairia. Não somente a construção da Chácara, para ela, mas também sua 

manutenção equivaleriam a uma despesa inútil, que “poderia ser poupada, se 

não achassem todos que abandonar Vila Velha, e [a] mansão dispendiosa, fosse 

um definitivo ato de descrédito para a família” (Primeira carta de Nina a Valdo 

Meneses, p. 24). 

A família, segundo a esposa de Valdo Meneses, ao invés da construção 

pretensiosa onde passara a viver, deveria ter “remodelado apenas a casa que hoje 

apodrece no contraforte da serra” (Primeira carta de Nina a Valdo Meneses, p. 

24). A defesa da antiga casa da Fazenda Santa Eulália se justifica para ela, por 

ter nela encontrado “uma poesia e uma dignidade que nem sempre vislumbrei 

nesta construção pretensiosa onde hoje vivem...” (Primeira carta de Nina a 

Valdo Meneses, p. 24). Nina via na velha casa um lugar onde escolheria viver, 

um espaço bucólico de reencontro com a natureza, de simplicidade, de uma 

oportunidade perdida, abandonada por conta do orgulho e soberba; um espaço 

que remete a uma das referências feitas por Raymond Williams (1921-1988), em 

The country and the city (O campo e a cidade na história e na literatura- 

1973): o pastoreio de cabras, carneiros e vacas, no sentido mais estrito, uma 

forma de vida em que a prudência e o esforço são as virtudes fundamentais 

(WILLIANS, 1989, p. 29). Esse espaço bucólico era refratado nos discursos 

literários dos poetas mineiros da segunda metade dos seiscentos como um locus 

amoenus. Ela percebe esse espaço bucólico de maneira semelhante aos poetas 

mineiros do final do século XVIII, a exemplo de Claudio Manuel da Costa 

(1729-1789) no “Soneto XIV”, em que o eu-lírico valoriza a vida campestre em 

detrimento da vida urbana: 

 

Quem deixa o trato pastoril amado 

Pela ingrata, civil correspondência, 

Ou desconhece o rosto da violência, 
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Ou do retiro a paz não tem provado. 

(COSTA, [1768], p. 13) 

 

Esse desejo dos poetas árcades mineiros por um espaço de vivência 

bucólico, revivido ainda em pleno século XX através da personagem Nina, 

encontra lugar no discurso de Lúcio Cardoso sobre a essência da brasilidade em 

oposição à “urbanocracia” proposta por Sérgio Buarque de Holanda (1936, p. 

43): 

 

O Brasil é o interior, com sua lentidão, seus vastos 

descampados, sua gente sofredora e obscura. Eles é que nos 

forjam, o país permanente, e não essa escória da cidade, fútil 

e mal-educada. Quanto mais penso no sertão duro e incerto, 

mais vejo nele o esforço do que seremos; lá, o sofrimento tem 

oportunidade para criar uma face nacional, e não aqui, onde tudo 

é estrangeiro e sem caráter (CARDOSO, 1970, p. 236 – grifos 

meus). 

 

Assim, ter abandonado aquele espaço para viver na Chácara foi um 

desacerto. Por conta desse mau passo, restava à família, segundo Nina, fazer o 

que tanto havia ela apregoado: “Tivessem (...) liquidado a casa, vendido os 

trastes, diminuído a criadagem, loteado as terras e entrado em acordo com o 

resto dos credores” (Primeira carta de Nina a Valdo Meneses, p. 24). Somente 

assim o grupo familiar sairia da situação desconfortante de, como enfatiza 

Demétrio, dever aos empregados todos, à farmácia, ao banco do povoado. 

Contudo, o que apregoou Nina, apesar da insistência, não foi feito e a Casa fora 

mantida, pois não havia outra saída, segundo Demétrio Meneses, que não fosse 

deixar-se morrer, a menos que a família fosse socorrida financeiramente através 

de alianças matrimoniais: 

 

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 eles não 

estão secos, e não produz nada, absolutamente nada, para 

substituir rendas que se esgotaram há muito. Nossa única 

oportunidade é esperarmos desaparecer quietamente sob 

este teto... (Diário de Betty (I), p. 50 – grifos meus). 
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O discurso de Demétrio vai encontrar lugar no seio da filosofia estoica, 

segundo a qual da vida deveriam ser eliminadas as paixões como forma de evitar 

sofrimentos desnecessários (BRUN, 1986). Ele procura viver sob o signo do 

alheamento feliz: aceita resignadamente o destino (morte), excluindo e evitando 

sempre o descordo com as regras do sistema: a paixão. Dessa forma, Lúcio 

Cardoso evidencia a falta de perspectivas futuras para a família Meneses, não 

porque não existiam, mas porque alguns integrantes do grupo familiar não 

queriam abandonar a vida que então levavam. Apegados ao passado, os Meneses 

não conseguiram preparar o futuro (por demandar muito trabalho e sofrimento), 

pertenciam a um passado que estava em vias de extinção. Sobreviviam sob o 

manto da glória desse tempo de “coisas idas”, estavam morrendo junto com o 

passado ao qual faziam questão de pertencer. Como sugere nosso autor, essa 

morte ganha proporções incontornáveis devido à incapacidade dos Meneses de 

gerar um herdeiro e à esterilidade da Casa. 

A casa, parafraseando Gaston Bachelard, era um ser verticalizado 

(BACHELARD, 1993, p. 36), que ganhou vida com o sangue dos Meneses. 

Contudo, a verticalidade de que irei tratar aqui é um tanto distinta daquela 

proposta pelo filósofo: a distribuição hierárquica dos agentes da Casa numa 

escala social. Da Casa, Lúcio Cardoso esboçara no mapa uma planta: uma 

imagem da disposição dos cômodos, fato que denuncia a distribuição 

hierárquica dos membros da família Meneses. Do lado direito, encontrava-se o 

quarto do primogênito, Demétrio, seguido pelos quartos de Valdo e de Timóteo 

respectivamente. Embora estes dois quartos fossem próximos, o que facilitava o 

furto por Timóteo das violetas deixadas por Alberto, o jardineiro, para Nina, 

havia, entre os quartos de Demétrio e Valdo, um banheiro e um cubículo. 

Simbolicamente, tal disposição expõe o vazio existente entre a posição do 

senhor patriarcal e a posição dos demais membros da família. Do lado esquerdo, 

simetricamente ao quarto de Demétrio, estava o quarto de André, o herdeiro da 
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família Meneses, seguido pelo quarto de Betty, mas deste separado por um 

banheiro. O quarto de André, provavelmente, foi aquele pertencente à Dona 

Malvina Meneses, mãe de Demétrio, Valdo e Timóteo Meneses. Dessa forma, 

por ordem hierárquica, encontrava-se isolado na primeira posição Demétrio; na 

quarta posição estava Valdo, seguido de Timóteo; na sexta e oitava posições 

estavam André e Betty respectivamente.  

Essa distinção hierárquica entre os Meneses torna-se mais perceptível 

quando acompanhamos a explicação de Betty sobre a construção da Casa: 

“construída sobre um declive, a Chácara, muito alta do lado da varanda, ia 

baixando até o quarto do Sr. Timóteo, o último da escala, e que fazia parede-

meia com a cozinha, naturalmente a parte menos elevada da construção” (Diário 

de Betty (III), p. 128 – grifos meus). Na fala de Betty, fica evidenciada a ideia de 

estratificação entre os membros da família, do mais velho ao caçula. 

Todavia, há de se perguntar quais as posições de Ana, Nina e dos criados 

na estratificação do grupo familiar. Uma outra imagem cronologicamente 

anterior àquela esboçada no mapa permite ajustar melhor a distribuição 

hierárquica dos agentes em suas devidas posições, embora alguns deles 

estivessem ausentes, Timóteo, por se encontrar enclausurado em seu quarto, e 

André, porque não havia ainda nascido. A cena à qual estou me referindo fora 

descrita por Betty quando da chegada de Nina à Chácara, após alguns 

adiamentos, que deixaram Valdo triste e frustraram as expectativas da população 

de Vila Velha, inquieta com a novidade: 

 

Estávamos enfileirados diante [de Dona Nina], o Sr. Demétrio, 

Dona Ana e o Sr. Valdo um pouco à frente, eu[, Betty,] logo 

depois, como convinha a dignidade do meu cargo, e mais atrás a 

velha Anastácia, que criara o Sr. Valdo e comandava as pretas 

da cozinha, Pedro e o resto da criadagem. Toda aquela 

cerimônia, a solenidade que deveria ter o nosso aspecto, 

confundiu-a um pouco (Diário de Betty (I), p. 46). 
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Combinando as duas imagens, teremos a seguinte distribuição: Demétrio 

na primeira posição, seguido por Ana. Valdo ocupava a terceira posição e, por 

conta do casamento, deveria ser seguido por Nina. A quinta posição era ocupada 

por Timóteo, seguido por André. A sétima posição era ocupada por Betty, 

seguida por Anastácia e Pedro, oitava e nona posições. Aquela, apesar de 

mulher, ocupava uma posição acima de Pedro, pois, como fica subentendido, 

Anastácia seria responsável pelos criados dentro da Casa e Pedro, pelos criados 

fora dela. A proximidade como o ambiente doméstico conferia a Anastácia uma 

posição acima daquela ocupada por Pedro. Abaixo deles se encontravam os 

demais criados. 

À exceção de Betty, posição que requer mais discussão, os criados, por 

sua vez, tinham seus quartos localizados, possivelmente, na parte baixa da Casa, 

entre a cozinha e o quarto de Timóteo. A localização desses cômodos fica 

evidenciada na fala de Ana, que informa onde instalara o médico contratado 

para cuidar de Nina (Última confissão de Ana (II), p. 420). Segundo Gilberto 

Freyre, os quartos de criados denunciam a forma como a senzala fora 

incorporada à arquitetura das novas habitações quando do processo de 

urbanização, a exemplo dos sobrados (verticalização das casas-grandes), e que 

aplico ao entendimento da Casa dos Meneses, pois, embora não seja um 

sobrado, ela é uma construção intermediária (rurbana), não sendo simplesmente 

uma casa-grande. Um dado que corrobora com minha hipótese é a localização, 

na parte baixa da habitação, do quarto da preta Anastácia, guardiã da memória 

social daquela família. Digo isso porque, ao lado de seu quarto, localizava-se o 

porão cuja chave ficava sob seus cuidados e este cômodo estava situado na parte 

baixa da construção.  

Elo entre algumas gerações dos Meneses, Anastácia era uma ex-escrava 

que não abandonara o antigo local de trabalho. Embora guardiã da memória 

familiar, a ela não foi facultado o direito à palavra, nem mesmo a possibilidade 
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de dialogar com outras personagens (de seu discurso ser apropriado 

dialogicamente por outra personagem) lhe foi consentida. Duas justificativas são 

apresentadas pelas personagens para o seu silenciamento: segundo o médico, 

havia dificuldade “em compreender seu linguajar misturado, meio africano, 

meio sertanejo” (Primeira narrativa do médico, p. 55) e, segundo Betty, a preta 

quando bebia engrolava as palavras, sendo impossível arrancar-lhe qualquer 

coisa (Diário de Betty (III), p. 137). Tal silenciamento evidencia a posição 

inferior dos criados na estratificação da Casa: responsáveis pela dinâmica da 

casa, submissos à autoridade do senhor. 

Com essas duas imagens, Lúcio Cardoso constrói um quadro hierárquico 

que assimila um modelo social, constituído ao longo de três séculos (XVI – 

XVIII), rigidamente hierárquico, aglutinado por vínculos de parentesco e 

clientelismo e que, apesar das modificações sociais ocorridas ao longo do século 

XIX, teve sua sobrevivência estendida à primeira metade do século XX. Tal 

quadro se assentava na família patriarcal (grupo social hierarquizado desde a 

figura mais inferior ou jovem até uma única figura mais velha sob cuja proteção 

e domínio estava o grupo e por meio de quem se conseguia o progresso), cujo 

controle ficava nas mãos do patriarca rural, ao qual eram garantidas a plena 

hegemonia política e autoridade quase que absoluta sobre sua extensa família.  

Gilberto Freyre (1933) contribuiu muito com a descrição e análise de tal 

quadro, muito próximo àquele mimetizado na Crônica, identificando como 

sendo seus tipos humanos: o patriarca rural, sua mulher, seu filho, o escravo (por 

conta da Abolição da Escravidão, este ascendeu à condição de trabalhador livre, 

trabalhando como criado em muitas propriedades rurais e urbanas) e o padre. 

Hierarquicamente organizada, a sociedade se sobrepunha em camadas: em 

primeiro lugar, o senhor; no terceiro lugar, a sua consorte, visto que a distância 

social entre o homem e a mulher não permitia a ela ocupar o segundo lugar (há 

de se observar que me refiro a essa posição vazia entre Demétrio e Valdo); em 



174 
 

quarto, os parentes agregados mais próximos adultos; o filho ocupava o quarto 

se adulto e o quinto, se ainda criança (não devemos esquecer que estes na 

sucessão das gerações seriam os herdeiros da herança patriarcal); e, no último, 

os escravos (agora criados). 

A figura religiosa do padre, a exemplo do Padre Justino na Crônica, tinha 

um posto destacado dentro da paisagem social patriarcal, era uma peça 

fundamental, ligando-se ao ser humano desde o nascimento até a morte. 

Sacramentava todo o sistema. Dependente do senhor patriarcal, o padre 

consolava os escravos, educava os meninos e, com ele, as mulheres se 

confessavam. Este, segundo Antonil, seria  

 

a quem se h[averia] de encomendar o ensino de tudo o que 

pertence à vida cristã, para desta sorte satisfazer à maior das 

obrigações que tem, a qual é doutrinar ou mandar doutrinar a 

família e escravos, não já por um crioulo ou por um feitor, que 

quando muito poderá ensinar-lhes vocalmente as orações e os 

mandamentos da lei de Deus e da Igreja, mas por quem saiba 

explicar-lhes o que hão-de crer, o que hão-de obrar e como hão-

de pedir a Deus aquilo de que necessitam. E para isso, se for 

necessário dar ao capelão alguma coisa mais do que se costuma, 

entenda que este será o melhor dinheiro que se dará em boa mão 

(ANTONIL, 1982, p. 81). 

 

Uma outra figura também dependente do senhor patriarcal, cuja 

visibilidade é projetada durante o século XIX, é o médico de família, como Dr. 

Villaça. Se o padre ocupava-se de tratar a alma, o médico encarregava-se de 

cuidar do corpo. Na ausência deste, um outro agente do campo médico assumia 

suas funções, como é possível perceber no caso de Aurélio dos Santos, 

farmacêutico em Vila Velha, ao ser chamado para atender Nina a pedido de 

Valdo Meneses: “Sim, alguns doentes me procuravam, quando não encontravam 

o médico – aquele não era portanto o primeiro caso. Mas ainda assim duvidei, 

abanando a cabeça. Com aquele tempo não era brincadeira ir até a Chácara 

(Terceira narrativa do farmacêutico, p, 119). 
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Contudo, há de se fazer algumas ponderações sobre essa hierarquização 

representada na Crônica, pois Betty denuncia um aspecto no mínimo 

interessante. Ana, embora esteja posicionada logo após seu marido, tem o 

cunhado à frente dela. Tal fato parece evidenciar não somente sua condição, mas 

também a condição que Nina deveria assumir: extensão da vontade de seu 

marido, negando-se para reforçar a vida do outro. Tal como Emília de Diva 

(1864), de José de Alencar, era esperado que as mulheres dos Meneses 

deixassem de viver a própria vida para viver a vida de seus respectivos maridos, 

esquecendo-se de si mesmas. Se Ana aceitou esse destino, o mesmo não é 

possível dizer de Nina, visto não ter sido submetida a um processo de 

domesticação que garantisse a servidão voluntária, como analisarei mais adiante 

no caso de Ana. 

Ana, assim como Nina, entrou para a família ao contrair matrimônio com 

um Meneses, fato que, segundo nos informa o farmacêutico Aurélio dos Santos 

a partir do boato corrente, a fazia lamentar “muito a sua sorte” (Primeira 

narrativa do farmacêutico, p. 32). Por não ser uma Meneses de sangue, seu 

nome não consta na distribuição dos quartos, habitava o mesmo quarto de seu 

marido, Demétrio Meneses. E, por isso, mesmo ocupando a segunda posição, tal 

posição era inferior àquela ocupada por Valdo. Posso dizer que era uma sub-

posição no interior da estratificação daquele grupo familiar, sua função, como 

também de Nina, era a de garantir um herdeiro para a perpetuação da família 

Meneses. Dessa forma, a primeira imagem acaba por se sobrepor à segunda, ou 

mesmo por esta ser ratificada. 

Um fato que reforça essa minha hipótese é que Ana, como esposa do 

patriarca, não assumiu as funções de dirigir e administrar a Casa. Essa também 

deveria ser a função de Nina. Mas nem uma nem outra ocuparam a função de 

Betty nos cuidados da casa e no trato com a criadagem, função que ela havia 
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assumido desde os tempos de Dona Malvina. Esta a contratara, inicialmente, 

para ser preceptora do filho caçula, Timóteo: 

 

Betty, moça ainda, quando minha mãe a chamara, a fim de 

ensinar inglês ao meu irmão Timóteo, um menino naquela 

época. Sua figura de então, miúda, estrangeira com a maleta na 

mão e o guarda-chuva debaixo do braço, respondendo com 

dificuldade as perguntas que lhe eram feitas (Segundo 

Depoimento de Valdo (II), p. 415). 

 

Ana, claro, por ser a mais velha na Casa e mulher do chefe do grupo 

familiar, poderia ocupar uma posição acima de Nina no que diz respeito aos 

assuntos domésticos. Todavia, como nos informa Betty em conversa com Valdo 

Meneses, se nem a chegada de Ana alterou a hierarquia doméstica, com a vinda 

de Nina não seria diferente:  

 

Afirmei que com a chegada de Dona Nina, a governanta perdia 

um pouco sua razão de ser – e ele argumentou com o nome de 

Dona Ana, indagando se com a vida dela mudara alguma coisa 

em relação ao meu trabalho[: a gerência de uma casa... grande e 

complicada como era a Chácara] (Diário de Betty (I), p. 38). 

 

Dessa forma, é Betty a responsável por administrar a Casa. Ela não se vê 

como parte da criadagem, ocupação mais apropriada a Anastácia, Pedro e os 

demais empregados domésticos, mas sim uma governanta, ou seja, mulher 

responsável por cuidar do lar alheio e cuidar das crianças, ainda que não fosse 

seus próprios filhos: 

 

[Sr. Valdo] Disse-me que não prestasse muita atenção, se Dona 

Nina não entendesse desde o começo qual era a minha posição 

perante a família, mesmo porque não era fácil a um recém-

chegado adivinhar que eu não fazia parte da criadagem, e 

guardava uma situação distinta, de governanta, desde os 

tempos em que sua mãe era viva (Diário de Betty (I), p. 38 – 

grifos meus). 

 

Através da fala de Betty, fica evidente a incompatibilidade entre a 

formação social de passado escravista, de que a família Meneses era herdeira, e 
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aquela derivada do capitalismo industrial de onde provinha Betty. Ela era uma 

empregada da família, cujo “avental muito limpo e aquela touca de arrumadeira 

que lhe escondia os cabelos não de todo desbotados ainda” (Carta de Nina ao 

Coronel, p. 193) indicavam sua função na família: empregada como os demais 

trabalhadores. Através das ações dessas personagens, se observam tanto relações 

de recíproco comprometimento e dependência entre ela e os patrões, como 

também seu (des)nivelamento com os demais empregados da Casa. Todavia, ela 

não aceitava ser a eles equiparada, fazendo parte da criadagem, cujos indivíduos, 

em sua maioria, provinha da condição escrava, libertos pela alforria ou pela 

Abolição da Escravidão (1888). Eles constituíam a memória de um passado 

quando o trabalho, por ser atividade de escravo, era considerado uma atividade 

vil e degradante. A escravidão impregnara o trabalho com uma visão negativa, 

como se percebe nessa passagem de Vilhena: 

 

Por outro princípio são prejudiciais os negros no Estado do 

Brasil, e é que como todas as obras servis, e artes mecânicas são 

manuseadas por eles, poucos são os mulatos, e raros são os 

brancos, que nelas se querem empregar, sem excetuar aqueles 

mesmos indigentes, que em Portugal nunca passaram de criados 

de servir, de moço de tábuas, e cavadores de enxada 

(VILHENA, 1969, p. 137).  

 

E, mesmo a abolição da escravidão de 1888 não fora situação suficiente 

para equiparar os escravos libertos aos trabalhadores livres imigrantes ou não, 

nem para elevar as atividades por aqueles desenvolvidas à condição de 

dignificação do homem, ou seja, a emergência do trabalho livre e o processo de 

positivação do trabalho não possibilitaram a ascensão do trabalhador 

afrodescendente a uma posição benquista na sociedade brasileira.  

Betty era a única, entre os empregados, que tinha a permissão de transitar 

livremente entre “os limites sempre bem demarcados da cozinha [e do 

corredor]” (Continuação do Diário de André (IX), p. 391), pois os demais 

empregados somente os traspunham quando um acontecimento extraordinário, 
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como a doença de Nina, lhes concedia a posse de certa liberdade de transitar 

livremente pela casa (Continuação de diário de André (IX), p, 391). Tais limites 

também eram impostos aos membros da Casa, principalmente aos homens, 

conforme procura evidenciar Betty ao perceber o constrangimento de Valdo 

Meneses ao procurá-la na cozinha: “No entanto, já ia partir à sua procura, 

quando ele [Valdo] surgiu à porta da cozinha. Vendo as pretas entregues à sua 

faina, hesitou, e julguei perceber nele certo embaraço, como se estivesse 

cometendo uma falta que merecesse reprimendas” (Diário de Betty (IV), p. 226). 

A presença de Valdo naquele espaço também impõe aos presentes uma mudança 

de comportamento, onde antes “fervilhava de risadas e comentários”, diminuiu-

se “insensivelmente o tom de voz” (Diário de Betty (IV), p. 225-226). 

Com Betty, Lúcio Cardoso sugere que, por conta do processo de 

“aburguesamento” e emergência do trabalho livre, as mulheres dos senhores 

patriarcais, agora ociosas, foram perdendo sua função dentro do grupo familiar 

que, de acordo com Antonio Candido em “The Brazilian Family”, era “[direct] 

the work of the slaves, in the kitchen as well as in spinning, weaving and 

sewing”12 (CANDIDO, 1951, p. 292). Por conta da mudança, a governanta, que 

também assumia a função de copeira em ocasiões solenes, adquiriu uma posição 

distinta dentro da Casa. Tal posição se assemelha a de Seu Anjo em Pirapora 

(CARDOSO, 1934). Não era uma Meneses, era contratada pela família, mas 

fazia questão de demonstrar a sua diferença em relação aos outros empregados: 

“A partir daí, fora-se incorporando à família, tornando-se inestimável” (Segundo 

Depoimento de Valdo (II), p. 415). 

Betty devia obediência única e exclusivamente a Demétrio Meneses, de 

quem recebia as ordens para administrar e gerir a Casa. Todavia, gozava ela de 

uma certa autonomia, visto que, segundo Ana, ele sempre demonstrou (quase) 

total alheamento ao serviço doméstico: 

                                                           
12 Tradução livre: “[dirigir] o trabalho dos escravos na cozinha, bem como na fiação, na 

tecelagem e na costura”. 
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Nunca [vira Demétrio] preocupar-se com questões de casa, ou 

com o que estivesse ocorrendo em relação aos empregados; nem 

mesmo à cozinha jamais o vira ir, deixando aos cuidados de 

Betty a orientação do serviço caseiro. Quando muito, e quase em 

segredo, chamava-a para fazer algumas perguntas concernentes 

ao procedimento do irmão Timóteo, ou fornecer-lhe ordens a 

esse respeito (Última confissão de Ana (II), p. 421-422). 

 

Filho mais velho de Malvina e Antonio Meneses, Demétrio, segundo 

as palavras de seu irmão Valdo Meneses, 

 

sempre se ocultara, dúbio e fechado em seu mutismo, como por 

detrás de sólidas paredes; nunca tivera uma expressão, um 

movimento que servisse de ponte ao interesse ou à ternura de 

seus semelhantes; ignorava o que fosse comunicação, e para não 

conceder coisa alguma neste terreno, também não recebia nada, 

e sua existência, pelo menos aquela que eu tinha notícia, era 

idêntica à de certas plantas, isoladas e avaras, que vivem do ar – 

mistérios que a Natureza impõe (Segundo depoimento de Valdo 

(I), p. 404). 

 

Responsável pela Chácara, ele ocupava o papel do homem de família, 

sendo o núcleo central de valores tradicionalistas mineiros, como deixa evidente 

em sua fala transcrita por Betty: 

 

... mais do que ao seu Estado natal, amava [Demétrio] a 

Chácara, que aos seus olhos representava a tradição e a 

dignidade dos costumes mineiros – segundo ele, os únicos 

realmente autênticos existentes no Brasil. “Podem falar de mim 

– costumava dizer –, mas não ataquem esta casa. Vem ela do 

Império, e representa várias gerações de Meneses que aqui 

viveram com altaneria e dignidade” (Diário de Betty (I), p. 48). 

 

Ele não apenas constrói uma imagem de si mesmo como um mineiro 

que se vê como o melhor do Brasil, mas que defende que os costumes mineiros 

são portadores de uma legitimidade mais legítima que as dos outros lugares do 

Brasil, não é à toa que Alceu Amoroso Lima considerou Minas como a alma 

nacional. Essa imagem também reforçada por Ana: 

 

Meneses, para mim, era [Demétrio] - e naquele momento não poderia 

esquecer seu rosto pálido, sua testa molhada de suor, sua expressão 
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desvitalizada e decadente. Condená-lo, no entanto, seria condenar a 

mim mesma que desde menina quase, pelas suas mãos havia me 

transformado em Meneses (Terceira confissão de Ana (II), p. 296). 

 

Por ser o primogênito, Demétrio assumira a chefia do grupo familiar após 

a morte de sua mãe, D. Malvina. Ele assimila a figura do patriarca: sedentário, 

por força da tradição, tímido por conta do excesso de pudor. Representa o 

passado rural e aristocrático, encaixando-se na caracterização feita por Antonio 

Candido: “a man of rude customs and possessing a high sense of his owm 

dignity”13 (CANDIDO, 1951, p. 295). À semelhança do sacerdote weberiano, 

Demétrio impunha aos membros da família um modo de vida que Betty 

identifica como “sistema de vida do senhor Demétrio” (Diário de Betty (I), p. 

102), no qual a possibilidade de manifestação de aspectos festivos era 

praticamente reduzida, quase nula. Era um modo de vida recusado por Nina, 

que, pelo que se pode inferir das palavras de Betty, queria “inaugurar um outro 

gênero de vida” (Diário de Betty (I), p. 103). Esta possibilidade era inviável, 

pois Nina não era um Meneses de sangue, como Maria Sinhá e Dona Malvina. 

Assim, como defensor da família e da casa, Demétrio procurou garantir o 

funcionamento do quadro familiar, que, dentre outros requisitos, exigia a 

submissão e lealdade de todos e, sobretudo, de sua esposa. Por isso, ele procurou 

moldar Ana através de um intenso processo de domesticação, para torná-la uma 

exemplar consorte de um senhor patriarcal, uma mulher submissa e sem vida: 

 

Eu era uma menina ainda, e desde então meus pais só trataram de 

cultivar-me ao gosto dos Meneses. Nunca saí, nunca vesti senão 

vestidos escuros e sem graça. Eu mesma (Ah, Padre! Hoje sei disto, 

hoje que imagino como poderia ter sido outra pessoa – certos dias, 

certos momentos, as clareiras, os mares em que poderia ter viajado – 

com que amargura o digo, com que secreto peso no coração...) 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 (Primeira confissão de 

Ana, p. 92/93 – grifos meus). 

                                                           
13 Tradução livre: “um homem de costumes rudes e possuidor de um alto senso de sua 

dignidade”. 
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Ana, nas palavras do farmacêutico, “fora aos poucos triturada pela vida sem viço 

e sem claridade que os da Chácara levavam” (Primeira narrativa do 

farmacêutico, p. 32). O processo de domesticação ao qual fora submetida “desde 

menina quase, pelas mãos [de Demétrio a] havia transformado em Meneses” 

(Terceira confissão de Ana (II), p. 296) e contribuiu para torná-la apática, sem 

viço, apesar de não ser de todo destituída de beleza, mas faltava-lhe vida. 

Contudo, esse processo de domesticação não fora tão bem sucedido como 

se poderia pensar. Por um lado, houve a aquisição irregular do habitus 

patriarcal (feminilização do macho e masculinização da fêmea), uma vez que 

Ana apresenta em algumas situações um comportamento masculinizado, 

contrastando com a submissão e resignação que deveria apresentar. Dentro do 

sistema patriarcal, como já foi dito, era uma vergonha o homem parecer-se com 

uma mulher, e uma impropriedade, a mulher parecer-se com um homem. Por 

isso, tanto Maria Sinhá quanto Timóteo não eram benquistos pela família e pela 

sociedade da cidade de Vila Velha. 

Tia de Dona Malvina, Maria Sinhá, nas palavras de Timóteo em conversa 

com Betty, “foi a mais nobre, a mais pura, a mais incompreendida de nossas 

antepassadas” (Diário de Betty (I), p. 40). Tinha um comportamento 

masculinizado, não somente no trajar como também, tal qual um homem, 

apresentava “costumes rudes”: fazia longos estirões a cavalo do Fundão a 

Queimados e com seu “chicote de cabo de ouro (...) vergastava todos os 

escravos que encontrava em seu caminho” (Diário de Betty (I), p. 40). Morreu 

abandonada em um quarto da antiga Fazenda Santa Eulália. Um retrato dela que 

ornamentava a parede da sala foi retirado por ordens de Demétrio e guardado no 

porão da casa, sendo exposto seu lugar um quadro da Santa Ceia.  

Em busca do referido retrato, feito provavelmente por um artista 

ambulante, Nina e Betty são conduzidas por Anastácia a esse cômodo da Casa. 
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Diante do retrato de Maria Sinhá, elas se sentem como se houvessem violado 

“um segredo que devesse dormir na escuridão do passado” (Diário de Betty 

(III), p. 129). Orientado pela leitura de L’homme à la découverte de son âme, 

de Carl Jung (1967), Bachelard apresenta a seguinte leitura do porão: ele “é a 

princípio o ser obscuro da casa, o ser que participa das potências subterrâneas” 

(BACHELARD, 1993, p. 36-37). Bachelard opõe esse espaço obscuro ao sótão: 

“quase sem comentários, pode-se opor a racionalidade do teto à irracionalidade 

do porão” (BACHELARD, 1993, p. 36). Em sua análise, o filósofo constrói o 

sótão como um espaço de refúgio, para onde o homem prudente se dirige 

quando se sente ameaçado. Mas Lúcio Cardoso parece contradizer a leitura de 

Bachelard quando descreve, através das palavras de Padre Justino, um outro 

porão, aquele localizado embaixo do Pavilhão, como um espaço de proteção e 

segurança: “O último reduto, aquele quarto de porão onde um dia se abrigara 

o amor e a esperança, estava prestes a ruir também, e fora aquele o abrigo que 

Ana elegera, como o faria a criatura ante a ameaça de uma inundação, 

escolhendo para abrigo a cumeeira da casa cercada” (Pós-escrito numa carta de 

Padre Justino, p. 506 – Grifos meus). O filósofo tem razão quando afirma que 

as pessoas constroem relações afetivas com os espaços que habitam, mas, 

observando segundo a possibilidade, tal como sugerida por Lúcio Cardoso, ele 

tem uma visão muito reducionista ao crer que toda e qualquer pessoa agiria da 

mesma maneira que “o homem prudente” de Jung, escolhendo sempre o sótão 

como local de refúgio, pois o alto, segundo Lúcio Cardoso, pode ser também o 

baixo, o porão. 

Enquanto espaço obscuro da casa, o porão da Casa dos Meneses foi 

configurado como um espaço de ocultação e silenciamentento do passado, 

diferente do sótão do Pavilhão, espaço de realização de desejos proibidos que 

originam relações adulterinas e incestuosas, transformado em santuário e depois 

em refúgio por Ana Meneses. Foi no primeiro que Demétrio confinou o passado 
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que procurava tanto esconder: a imagem de Maria Sinhá. A descrição que Betty 

faz dessa ajuda a compreender o porquê de sua ocultação, revelando os traços 

masculinizados de Maria Sinhá: 

 

Era um rosto de mulher, não havia dúvidas, mas tão severo, tão 

fechado sobre suas próprias emoções, tão definitivamente 

ausente de cogitações imediatas e mesquinhas, que se mais 

assemelhava ao rosto de um homem – e de um homem 

totalmente desiludido das vaidades deste mundo (...) e o 

curioso era que (...) emanasse uma tão grande autoridade, uma 

tão sóbria atmosfera masculina. Maria Sinhá, era mais do que 

evidente, devia ter sido acostumada a obedecer apenas à sua 

própria vontade – e o talhe certeiro, sem docilidade, que lhe 

desenhava a boca, lembrava o de alguém acostumado a dar 

ordens – e o olhar, sobranceiro, a vislumbrar apenas gestos de 

obediência (Diário de Betty (III), p. 129-130 – grifos meus). 

 

Diferenciando-se em aspecto e comportamento do perfil de mulher 

desejado dentro do sistema patriarcal, Maria Sinhá apresentava certas 

ostentações de virilidade agressiva no trajo e nos acessórios, nas maneiras de ser 

e agir, no talhe e no olhar, própria de macho e de senhor. Logo, Lúcio Cardoso 

constrói a tia-avó dos Meneses como uma personagem que assimila 

artisticamente uma tradição de mulheres na cultura brasileira, capazes de exercer 

o mando patriarcal (quase) com o mesmo vigor que dos homens, tal qual como 

foram descritas por Gilberto Freyre: 

 

Tais mulheres que, na administração de fazendas enormes, 

deram mostras de extraordinária capacidade de ação – andando a 

cavalo por toda parte, lidando com vaqueiros, com os mestres-

de-açúcar, com os cambiteiros, dando ordens aos negros, tudo 

com uma firmeza de voz, uma autoridade de gesto, uma 

segurança, um desassombro, uma resistência igual à dos homens 

– mostraram até que ponto era do regime social de compreensão 

da mulher, e não já do sexo, o franzino, o mole, o frágil do 

corpo, a domesticidade, a delicadeza exagerada (FREYRE, 

1936, p. 120-121). 

 

Mulheres, como essas descritas por Freyre, já haviam ganhado espaço na 

literatura do século XIX, a exemplo de Dona Antônia em Casa Velha, de 

Machado de Assis. Filha de Minas Gerais, mas criada no Rio de Janeiro, ela “era 
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antes baixa que alta, muito bem composta, vestida com singeleza e austeridade; 

devia ter quarenta e seis a quarenta e oito anos” (ASSIS, 1955, p. 40). Na casa 

de feições coloniais localizada nos arredores da cidade do Rio de Janeiro, casou, 

perdeu o marido e foi onde nasceram os filhos, Félix e uma menina que morreu 

aos três anos. Ela era, como nos informa o cônego da Capela Imperial, quem 

“governava esse pequeno mundo com muita discrição, brandura e justiça” 

(ASSIS, 1955, p. 40). Com a morte do esposo, chefe da família, a matriarca se 

tornou, assim como D. Glória em Dom Casmurro, “sociologicamente homem 

para efeitos de dirigir casa, chefiar família, a administrar [casa]” (FREYRE, 

1977, p. 133). 

Além das referidas personagens, acrescento aqui outras personagens 

renomadas das literatura brasileira a esta galeria de mulheres, a exemplo de: 1) 

Margarida Reginaldo de Oliveira Barros, ou simplesmente Seá Dona Guidinha 

do Poço, protagonista do romance Dona Guidinha do Poço, publicado 

parcialmente por Manuel de Oliveira Paiva (1861-1892) em 1892, antes de obter 

a publicação integral do texto em 1952: mulher “muitíssimo do seu sexo, mas 

das que são pouco femininas, pouco mulheres, pouco damas, muito fêmeas”, 

cujo pai “tinha desgosto de que ela não fosse macho” (PAIVA, 1952, p. 21; 20); 

2) Luzia Maria da Conceição, protagonista do romance Luzia-homem, 

publicado por Domingos Olímpio (1850-1906) em 1903: a Luzia-Homem era 

“extraordinária mulher [... com] buço de rapaz, pernas e braços forrados de 

pelúcia crespa e entonos de força, com ares varonis, uma virago, [ que] sob as 

formas esbeltas e graciosas de morenas moças do sertão [...] encobria os 

músculos de aço” (OLÍMPIO, 1989, p. 20; 14) e; 3) Maria Emerentina Alves, 

“filha do Raimundo, da Lagoa Seca”, protagonista do romance Maria Dusá: 

[garimpeiros], publicado por Lindolfo Rocha (1862-1911) em 1910: apelidada 

Dusá, “mulher de punhal e garrucha” (ROCHA, 1969, p. 104). Fica sugerida em 

tais narrativas a violação da “naturalização” dos papeis sociais distribuídos entre 
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homens e mulheres, sem, contudo, pôr em xeque o mando patriarcal e a 

dominação masculina, visto que as personagens evidenciam em sua 

personalidade e/ou compleição física traços masculinizados. 

O mesmo não pode ser dito de Maria Sinhá que guarda diferenças com as 

personagens de Machado de Assis, Manuel de Oliveira Paiva, Lindolfo Rocha e 

Domingos Olímpio, pois os aspectos masculinos eram de tal maneira 

exacerbados na antepassada dos Meneses, que praticamente era ela toda 

destituída de feminilidade. Ela metaforiza, de forma plena, a transgressão a 

todas as leis sociais e culturais. Isso fez com que Demétrio, com a retirada do 

retrato, buscasse ocultar e silenciar uma parte do passado de sua família que ele 

considerava vergonhoso. Fica sugerido na forma como Lúcio Cardoso compôs a 

personagem uma mistura e um questionamento dos lugares de homens e 

mulheres hierarquicamente bem delimitados tal como fora percebido por Alceu 

Amoroso Lima: a mulher não tinha um poder discreto nessa estratificação 

doméstica. Assim,Lúcio Cardoso reconhece a dominação das mulheres na vida 

doméstica mineira, pondo em relevo o descompasso entre a realidade ali 

mimetizada e as exigências do sistema familiar patriarcal. 

A tentativa de Demétrio de manter escondidos segredos do passado é 

frustrada, pois a maldição havia encontrado herdeiros. Portanto, ao afirmar que 

estava possuído pelo espírito de sua tia-avó, Timóteo reatualiza a maldição, 

confessando a Betty: “Sou dominado pelo espírito de Maria Sinhá. Você nunca 

ouviu falar de Maria Sinhá, Betty?” (Diário de Betty (I), p. 40). E é ela que 

Timóteo, segundo palavras de Valdo, fazia representar de modo tão ostensivo no 

velório de Nina: 

Maria Sinhá. Essa Maria Sinhá que havia fornecido tantos 

comentários aos Meneses antigos, cujo retrato, por fidelidade ao 

espírito da família, Demétrio mandara 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 de 
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perfume, sua audácia e seu pudor (Depoimento de Valdo (V), p. 

475). 

 

Apesar de todo seu conteúdo revolucionário, Timóteo ocupava a posição 

que o sistema familiar lhe permitiu: de uma senhora patriarcal, “gorda, mole, 

caseira, maternal, coxas e nádegas largas” (FREYRE, 1936, p. 117), uma 

“boneca de carne”: 

 

Ainda daquela vez pude constatar a bizarrice dos costumes que 

constituíam as leis mais ou menos constantes do seu mundo: ao 

me aproximar, verifiquei que o Sr. Timóteo, gordo e suado, 

trajava um vestido de franjas e lantejoulas que pertencera à sua 

mãe. O corpete descia-lhe excessivamente junto na cintura, e 

aqui e ali rebentava através da costura um pouco da carne 

aprisionada, esgarçando a fazenda e tornando o prazer de 

vestir-se daquele modo uma autêntica espécie de suplício. 

Movia-se ele com lentidão, maneando todas as suas franjas e 

abanando-se vigorosamente com um desses leques de madeira 

de sândalo, o que o envolvia numa enjoativa onda de perfume. 

Não sei direito o que colocara sobre a cabeça, assemelhava-se 

mais a um turbante ou a um chapéu sem abas, de onde saíam 

vigorosas mechas de cabelos alourados. Como era costume seu 

também, trazia o rosto pintado – e para isto, bem como para suas 

vestimentas, apoderara-se de todo o guarda-roupa deixado por 

sua mãe, também em sua época famosa pela extravagância com 

que se vestia – o que sem dúvida fazia sobressair-lhe o nariz 

enorme, tão característico da família Meneses. Era esse, 

aliás, o único traço masculino de sua fisionomia, pois se bem 

que ainda não estivesse tão gordo quanto ficou mais tarde, já a 

enxúndia alisava-lhe e amaciava-lhe os traços, deteriorando as 

saliências, criando golfos e cavando anfractuosidades de massa 

cor-de-rosa, o que o fazia aparecer com o esplendor de uma 

boneca enorme, mal trabalhada pelas mãos de um oleiro 

amolentado pela preguiça (Diário de Betty (I), p. 39 – grifos 

meus). 

 

Por conta dessas suas “extravagâncias”, vê-se obrigado a ficar 

enclausurado em seu próprio quarto, sem o direito de exercer a sua sexualidade. 

Tal sanção é uma imposição da sociedade e, em particular, do grupo familiar do 

qual faz parte e não quis abandonar. Assim como Margarida que se enclausura 

na biblioteca, em O anfiteatro, “a fim de defender o pequeno terreno que 

reclama como o da sua felicidade” (CARDOSO, 1946, p. 94), Timóteo assume 
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uma atitude altruísta, ao submeter-se à regra do seu grupo familiar, por temor de 

ser deserdado, visto que, segundo palavras de Ana, Demétrio o ameaçou “de 

prejudica-lo em sua herança, internando-o num manicômio, caso ele persistisse 

em levar a mesma vida que levava naquele momento” (Primeira confissão de 

Ana, p. 95). Em seu quarto, cria um mundo à parte, que me faz lembrar, como já 

salientei, o estilo de Honoré de Balzac ao construir o “espaço vital” para seus 

personagens: “Luxuoso, profundo, ele navegava na sua habitação como um 

peixe no reduto marítimo de seu aquário” (Carta de Nina ao Coronel, p. 195). 

Fora desse espaço, ele se sente deslocado, vacilante no andar: 

 

Habituado à obscuridade, tinha essa miopia própria dos seres 

que nela vivem – subitamente arrancados à sua atmosfera 

habitual, hesitava, fechando os olhos como se o dia o ferisse. 

Depois, procurando firmar o passo, encaminhou-se diretamente 

para o caixão (Depoimento de Valdo (V), p. 475). 

 

No caso de Timóteo, a perda da moldura põe a nu, segundo Valdo, sua 

identidade e características:  

 

...reconheci um Meneses – um Meneses afinal, com os 

característicos físicos de um Meneses, sua palidez, seu nariz 

exagerado, sua tendência à preguiça e à falta de vontade... – tão 

rude nos seus propósitos quanto qualquer outro, tão fiel às suas 

ideias, tão inabalável e tão rancoroso quanto o próprio Demétrio 

(Depoimento de Valdo (V), p. 475). 

 

No entanto, não foi somente Timóteo que manifestou traços desse habitus 

patriarcal invertido. Essa herança da antepassada dos Meneses se manifesta 

também no comportamento de Ana, como é possível observar na narração de 

Padre Justino 

Do lugar em que eu me achava, e que era um pouco abaixo do 

centro do quarto, mais próximo portanto da porta de saída, eu a 

vi rodear o catre devagar – seu próprio modo de caminhar era 

diferente – e postar-se do lado de lá, quase à cabeceira do morto, 

de onde dominou o espaço que agora nos separava, numa 

atitude ereta e cheia de firmeza. Havia nisto, e esta foi a 

constatação que mais me impressionou, um tom 

profundamente masculino, e até mesmo sua fisionomia, que 
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comumente o desespero tornava maleável, adquiria um tom de 

escultura esverdeado e duro, com olhos claros por onde espiava 

uma presença que me era inteiramente desconhecida 
(Primeira narração de Padre Justino, p. 173-174 – grifos meus). 

 

Não somente sua atitude e fisionomia adquirem feições masculinas, mas 

também sua voz 

 

A voz que soou no quarto era arquejante, como tocada pela 

premência do tempo e, se bem que ainda fosse uma voz humana, 

não era mais uma voz de mulher, e muito menos da mulher 

cuja representação humana ali se encontrava diante de mim – 

era a de um homem, e a de um homem que tivesse corrido 

muito antes de chegar até ali: 

- Não acredito em Deus. Quem é Deus, que é que Ele pode fazer 

por mim? E no entanto, o senhor... (Primeira narração de Padre 

Justino, p. 174 – grifos meus). 

 

Seria provável supor que Ana estivesse possuída pelo espírito de Maria 

Sinhá, mas minha hipótese é outra. Como informei algumas páginas acima, o 

processo de domesticação de Ana não fora eficaz. Não fora porque possibilitou 

que ela também adquirisse o habitus patriarcal de modo invertido, incorporando 

traços masculinos à sua personalidade. E não seria difícil encontrar razões para 

justificar tal aquisição irregular. A pista pode ser encontrada em suas próprias 

palavras: “meus pais só trataram de cultivar-me ao gosto dos Meneses” 

(Primeira confissão de Ana, p. 92). Semanalmente Demétrio ia visitar Ana para 

avaliar se sua educação ia bem, produzindo fissuras em sua consciência, e é 

nesse processo que ocorre a transmissão irregular do habitus patriarcal, visto que 

Demétrio também apresenta o habitus invertido: 

 

- A casa! – gritou. – Que não faria eu para mantê-la? 

Até mesmo sua voz era estranha, vibrante, quase moça. 

Talvez, recuando no tempo, não fosse a voz de um homem – 

havia nela, pelo seu desejo de aliciar e de submeter, alguma 

coisa estranhamente feminina – um grito de criança, um 

gemido de mulher no cio – e quem sabe, possivelmente a voz 

do único Meneses autêntico, que eu não conhecia, que jamais 

conhecera, mas que repontava agora, revelado e fatal 

(Depoimento de Valdo (IV), p. 458). 
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Assim como ocorre nas sociedades humanas, nas quais os homens, de 

uma forma tradicional, sabem servir-se de seu corpo, fica evidente que o corpo 

das personagens, assim como os corpos dos seres humanos, enquanto seu 

primeiro e o mais natural instrumento técnico, passa por um processo de 

domesticação para atender a certos preceitos sociais. Nos casos de Maria Sinhá, 

Timóteo, Ana e Demétrio, ocorreu a aquisição irregular do habitus patriarcal, 

sendo que homens apresentavam comportamentos feminilizados e mulheres 

apresentavam comportamentos masculinizados. Um fato que poderia reforçar a 

transmissão irregular no caso de Demétrio e Timóteo é que o modelo de mando 

e autoridade sempre fora sua mãe, Dona Malvina, que deveria apresentar-se 

submissa à vontade de seu marido. Este, Antônio Meneses, parece ter sido 

ausente, como fica sugerido na Crônica pelas poucas referências à personagem, 

representando a assimilação estética da experiência familiar de Lúcio Cardoso. 

Por outro lado, o referido processo de domesticação não foi eficaz o 

suficiente a ponto de expurgar-lhe os desejos e a presença de Nina na Chácara 

foi fundamental para que ela tomasse consciência de si e de seus desejos: 

“Olhei-me depois ao espelho e assustou-me a minha palidez, meus vestidos 

escuros, minha falta de graça” (Primeira confissão de Ana, p. 96).  E o episódio 

do primeiro almoço de Nina com a família Meneses parece-me fundamental 

para entender a tomada de consciência de Ana. Durante a refeição, houve uma 

discussão acalorada por conta da “economia estreita dos Meneses” e Demétrio 

prescreve para Nina como ela deveria se trajar a partir daquele momento, pois 

seus chapéus e vestidos eram inúteis na roça: “as mulheres [aqui] se vestem 

como Ana” (Diário de Betty (I), p. 51-52). O que aconteceu imediatamente após 

é bastante revelador. Acompanhemos a cena descrita por Betty: 

 

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 aos lábios – e continha ele todo veneno existente 
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neste mundo. Dona Ana, sentada, sofria aquele exame de cabeça 

baixa: vestia-se com um vestido preto desbotado, sem enfeites, e 

inteiramente fora de moda. Após esse rápido exame, Dona Nina 

devia se ter dado por satisfeita, pois sem responder, sem sequer 

dignar-se voltar a vista para o Sr. Demétrio, levantou a cabeça e 

abandonou a sala (Diário de Betty (I), p. 52). 

 

Nessa cena, evidencia-se uma situação de percepção recíproca definida 

por Bakhtin (2010b, p. 342) como processo dialógico: “eu não posso passar sem 

o outro, não posso me tornar eu mesmo sem o outro; devo encontrar a mim 

mesmo no outro, encontrar o outro em mim”. Ana, apesar de estar de cabeça 

baixa, sabe que está sendo examinada (Nina a olhava do alto e de modo 

desdenhoso) e acompanha todo o processo. O olhar de Nina não é apenas de 

observação, mas também de julgamento e definição de Ana, que se viu pelos 

olhos de Nina. Lendo atentamente a cena, o exame de Nina irá produzir uma 

fissura na consciência de Ana, fazendo com que, aos poucos, se processe nela 

um estranhamento, a imagem que ela verá, mais tarde, de si, refletida no 

espelho, é de uma estrangeira. 

Esse processo de conhecimento pelos olhos do outro continua. Ana se 

sente fascinada pela beleza de Nina: “Ah, como era bela, como era diferente de 

mim. Tudo na sua pessoa parecia animado e brilhante. Quando caminhava, fazia 

girar no espaço uma aura de interesse e de simpatia” (Primeira confissão de 

Ana, p. 97). A esposa de Valdo chega a questionar Ana: “Você gostaria de ser 

assim, não gostaria?” (Primeira confissão de Ana, p. 98). E, por contraste, a 

esposa de Demétrio vai tomando consciência do que havia se esforçado para se 

tornar: “ser opaco, pesadamente colocado entre as coisas, sem nenhum dom de 

calor ou de comunicação” (Primeira confissão de Ana, p. 97). Ser esposa de 

Demétrio Meneses exigiu-lhe todos os sacrifícios, até mesmo a renúncia de si 

mesma e a sublimação dos desejos. As ações de Nina, conscientes ou não, 

contribuem paulatinamente para que Ana tomasse consciência de si mesma: “A 

todo momento examinava os sapatos antigos que calçava, as velhas roupas sem 
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graça, meus modos exatos, meu sorriso sem juventude” (Primeira confissão de 

Ana, p. 98), adquirindo certos habitus como o de escovar os cabelos. Todavia, 

não é somente de si que Ana toma consciência, mas também tem o desejo 

despertado pelo jardineiro, um homem mais novo que seu marido:  

 

Alberto, para mim, sempre fora o jardineiro, e jamais 

conseguiria identificar sua presença senão daquele modo. Eis 

que agora, pelo simples manejo da existência de Nina, eu o 

descobria como havia descoberto a mim mesma (...) Sim, pela 

primeira vez eu via Alberto, e o via de vários modos 

simultâneos: primeiro, que era moço, segundo, que era belo 

(Primeira confissão de Ana, p. 100 – grifos meus). 

 

 Alberto tinha a função de jardineiro. Era ele o encarregado por Nina de 

deixar em sua janela um ramalhete com a flor preferida dela, violeta, que era 

afanado por Timóteo. De acordo com Ana, Alberto fora trazido ainda criança 

para Chácara por Dona Malvina: “(Contavam como chegara, de boina preta, as 

calças arregaçadas, ainda com o sotaque português...)” (Segunda confissão de 

Ana, p. 148). O sotaque português denuncia sua condição de imigrante. Logo, 

Alberto assimila artisticamente a figura do imigrante estrangeiro cuja família 

fora atraída para Minas Gerais, por conta da Lei n.º 32 de 18 de julho de 1892, 

regulamentada no ano seguinte, que previa uma série de facilidades. 

 O jardineiro desperta o desejo não somente de Nina e Ana, mas também o 

de Timóteo, obrigado a viver a castidade, como toda “moça de boa família”: 

“Mãos castas, pés castos, carne mansa e casta” (Continuação da carta de Nina 

ao Coronel, p. 198). A atração que Alberto exerce sobre o feminino sugere que a 

virilidade é um outro atributo do homem que desempenha papel fundamental no 

processo de manutenção da espécie, pois exerce sobre o feminino uma atração 

incomum, pondo em evidência a busca pelo equilíbrio entre os sexos. Nesse 

sentido, parece ser esclarecedora a análise de Arthur Schopenhauer (1788-1860) 

em “Metaphisik der Geschlechtslieb. Über den Tod und Sein verhältniss zur 
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Unzerstorbarteit unsers Wesens an sich” (Metafísica do Amor, metafísica da 

morte): 

com frequência, mulheres amam homens feios, mas nunca um 

homem destituído de masculinidade, porque não podem 

neutralizar esta carência. 

[...] os méritos intelectuais não exercem sobre ela nenhum poder 

direto e instintivo, justamente por não serem herdados do pai. 

Por isso, com frequência vê-se um homem bem instruído, 

espirituoso e amável ser preterido por mulheres, em favor de 

outro feio, imbecil e rude. Também, às vezes, são feitos 

casamentos de amor entre seres altamente heterogêneos em 

termos espirituais: p. ex., ele é rude, forte e limitado, ela 

delicada, refinada nos pensamentos, instruída, com senso 

estético etc. (SCHOPENHAUER, 2000, p. 26/27). 

 

Tanto Nina quanto Ana acabam se envolvendo com o jardineiro, que, 

simbolicamente, encarna a metáfora de um “falo desestruturador” das relações 

matrimoniais, denunciando não somente o conflito entre paixão e casamento, 

mas, principalmente, a incapacidade dos Menezes de gerar um herdeiro. Lúcio 

Cardoso sugere simbolicamente que tal incapacidade reflete a ociosidade de 

alguns grupos das elites brasileiras, alijadas, por incompetência, do processo 

produtivo: os Meneses, segundo Demétrio, eram “uma família arruinada do sul 

de Minas, que (...) não produz nada, absolutamente nada, para substituir 

rendas que se esgotaram há muito (Diário de Betty (I), p. 50 – grifos meus). A 

incapacidade produtiva da Chácara acaba por reverberar na incapacidade de 

gerar um herdeiro: a Casa se corporifica como um espaço estéril e esterilizante. 

 Diferente dos Meneses, Alberto atrai o desejo feminino. Tal atração se 

justifica, do ponto de vista biológico, pela necessidade de perpetuação da 

espécie e, do ponto de vista simbólico, pelo destronamento do(s) marido(e) 

estéreis, pelo novo ato de concepção com um homem mais viril, mas também 

pela possibilidade de realização da relação amorosa livre dos interesses sociais. 

Se os Meneses encontram-se incapacitados para a procriação e demonstração de 

afetos, suas mulheres procuraram outro que os substituísse. Para Schopenhauer, 
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é na metafísica da vontade que se encontra a chave do grande enigma do amor, 

que “não se baseia num eventual mérito espiritual, nem, em geral, em méritos 

objetivos, reais” (SCHOPENHAUER, 2000, p. 39), ao contrário, é o mais 

engenhoso dos artifícios da natureza para pôr em prática o importante objetivo 

da vida humana: a preservação da espécie. Ele argumenta que, da vontade de 

amar, surge o desejo metafísico da vontade em si, ao qual o homem é levado 

pelo espírito da espécie, e não pelas inclinações individuais. Embora pense 

perseguir os seus fins próprios, o indivíduo, na verdade, trabalha para algo 

universal, a espécie. No encontro e no enlace de olhares desejosos dos amantes, 

“nasce a primeira semente do novo ser que, todavia, como todas as sementes, na 

maioria das vezes será esmagada” (SCHOPENHAUER, 2000, p. 13). 

É o desejo incessante de gerar uma nova vida que move as personagens 

Nina, Alberto e Ana. A vontade de geração da vida é a manifestação fenomenal 

da vontade no domínio orgânico: as personagens se relacionam pela necessidade 

de manutenção da espécie. O desejo sexual é o que melhor revela sua vontade: 

“Todo o enamorar-se por mais etéreo que possa parecer, enraíza-se unicamente 

no impulso sexual, e é apenas um impulso sexual mais bem determinado, mais 

bem especializado e mais bem individualizado no sentido rigoroso do termo” 

(SCHOPENHAUER, 2000, p. 07). Nos genitais, habita a vontade, por oposição 

ao cérebro, onde habita a representação. Visto apenas como impulso sexual 

voltado à reprodução, todo e qualquer tipo de amor é reduzido por 

Schopenhauer à sexualidade, sendo ele o meio através do qual a vida irrompe 

nesse mundo. E, a vida irromperia, segundo Betty, como a promessa de riqueza 

e ressurreição: 

Movi a cabeça em silêncio, tão justa me pareceu aquela 

suposição [se um dia Nina tivesse um herdeiro]. O Sr. Demétrio, 

que era o mais velho do que o Sr. Valdo, e sempre estivera à 

testa dos negócios, por incompetência ou indiferença deste, 

perderia todo direito à Chácara, já que por sua vez não possuía 

nenhum herdeiro. Sim, era bem possível, e sob a pressão 

daquele olhar inquisidor, fugia-me de repente a noção dos 

agravos que o tempo fizera à velha mansão e, jardim, Pavilhão, 
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alamedas, as próprias serras que a circundam, tudo eu via 

confundido na mesma possibilidade de riqueza e ressurreição” 

(Diário de Betty (I), p. 54). 

 

Nina manteve seu caso amoroso com Alberto no Pavilhão, para onde ela e 

Valdo se mudaram durante o verão. Situado à direita da Alameda Central, bem 

próximo ao regato que cortava a propriedade, o Pavilhão, segundo o Médico, era 

“construção feita às pressas, com madeira nem sempre apropriadas, e 

acabamentos improvisados – como tantas que se fazem na roça, aproveitando o 

material local e os recursos mais rudimentares possíveis (Segunda narrativa do 

médico, p. 138). Era, segundo as palavras de Nina, um local “abandonado, 

coberto de hera, com largas janelas de vidro mais ou menos intactas, e que 

flamejava ao sol da tarde e comungavam tão intimamente com o mundo vegetal 

que nos cercava (Segunda carta de Nina a Valdo Meneses, p. 68). Foi nessa 

construção afastada da Casa que Nina escolheu ir morar com Valdo. Essa 

mudança evidencia a tentativa frustrada de constituição de um novo núcleo 

familiar (cronotopo de amor e esperança): “uma vida completamente à parte, 

esquecida da existência dos Meneses” (Primeira confissão de Ana, p. 98). Digo 

isso porque eles continuavam sendo sempre vigiados pelos da Casa. 

Parafraseando Sérgio Buarque de Holanda, o quadro familiar do qual tentaram 

manter-se apartados era tão poderoso e exigente que sua sombra perseguia Nina 

e Valdo mesmo fora do antigo recinto doméstico (HOLANDA, 1936, p. 88-89). 

Mesmo sob vigilância, Nina trai Valdo com Alberto, revivendo a história 

de Constance Chatterley em Lady Chatterley’s Lover (O amante de Lady 

Chatterley), de David Herbert Lawrence (1928). Lady Chatterley é casada com 

Clifford Chatterley, um nobre, que, ferido durante a guerra, fica paralisado da 

cintura para baixo, o que o tornou impotente e condenado a uma cadeira de 

rodas. Ela se envolve com Oliver Mellors, guarda-caças do marido, por quem se 

apaixona. Por ter ficado grávida, abandona Sir Clifford para viver com Mellors. 

Diferente de Constance, que revela ao marido o caso extraconjugal, Nina é 
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flagrada por Demétrio, que veio encontrar o jardineiro aos pés dela, “como 

numa cena de adultério habilmente preparada” (Segunda carta de Nina a Valdo 

Meneses, p. 69). Ela é obrigada a abandonar a Chácara. Tal fato, acrescido de 

sua demissão, leva Alberto ao suicídio. Sua morte é a prova da impossibilidade 

da continuação da vida sem a realização dessa relação amorosa. 

Uma outra questão que fica sugerida por Lúcio Cardoso é que Nina, ao se 

envolver com Alberto, não tinha a pretensão de abandonar a família, pois se fora 

descoberta, porque não fez como Constance Chatterlley, indo viver com um 

homem de uma classe inferior a sua? Nina, apesar da proposta de renovação, 

ainda se orientava por uma mentalidade para a qual a mulher não devia 

trabalhar, deveria ser sustentada por um homem (o provedor). Fato este que se 

confirma em suas cartas ao informar que, durante o tempo que passou fora da 

Chácara, fora sustentada pelo Coronel Amadeu Gonçalves, que gastava suas 

economias para satisfazer os caprichos dela. Nina dizia que era uma mulher bela 

e que não nascera para trabalhar, por isso cobrava a Valdo a pensão que 

prometera lhe enviar. 

Já Ana não teve a sorte de o jardineiro por ela se apaixonar como ocorre 

com Nina. Ela se aproveita, conforme confessou a Padre Justino, de um 

momento de carência de Alberto, para satisfazer o desejo por tanto tempo 

reprimido: 

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 já 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 deixara no sangue. Ele correspondeu 
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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 

(Pós-escrito numa carta de Padre Justino, p. 498-499). 

 

Padre Justino chama atenção para a atmosfera “romântica” que dá o tom à 

cena: a natureza conspirou a favor, atuando sobre o casal de amantes. Há uma 

referência clara ao romance Iracema: lenda do Ceará, de José de Alencar 

(1865), que Lúcio Cardoso havia adaptado para integrar a “Coleção Educar” da 

Campanha de Alfabetização de Adolescentes e Adultos (CEAA). Assim como 

Martim, lembrando-se da noiva loura, possui Iracema, Alberto, excitado pela 

presença ainda recente de Nina, possui Ana sobre a relva do jardim, em 

substituição ao Bosque da Jurema. 

O padre chama atenção também para “a mocidade de Alberto” como um 

outro elemento motivador para a relação sexual. Ele evidencia a ação de uma 

das considerações denominadas absolutas por Arthur Schopenhauer, ou seja, 

aquelas relacionadas ao tipo da espécie, aquelas que valem para qualquer um e 

estão ligadas à beleza (idade, saúde, esqueleto, abundância de carne, juventude e 

beleza do rosto). Dentre estas, a mocidade é considerada pelo filósofo como a 

principal, pois funciona como elemento de atração do desejo feminino: um 

homem idoso, isto é, que não é mais viril, não desperta o desejo sexual. 

Juventude sem beleza sempre tem algum atrativo, mas beleza sem mocidade não 

tem nenhum (SCHOPENHAUER, 2000, p. 23). 

Ana fica grávida e, para evitar o castigo que decorreria de sua falta (Pós-

escrito numa carta de Padre Justino, p. 504), renuncia à maternidade, deixando 

que André fosse criado como filho de Nina e Valdo, aos cuidados de Betty. Por 

conta dessa informação, revelada no final do romance, (des)constrói-se a 

situação incestuosa entre André e sua mãe. A informação da forma como foi 

revelada e por quem é revelada, Padre Justino, denuncia os limites sociais que 

foram impostos a Lúcio Cardoso sobre um assunto polêmico para a sociedade 

brasileira: o incesto. 
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Deixando de lado, por ora, o aspecto biológico, discutirei os aspectos 

simbólico e cultural e suas implicações para o desfecho da trama. Embora Nina 

não fosse a mãe biológica de André, este fora criado como seu filho. E André 

não tem nenhuma dúvida quanto a isso e, mesmo sabendo da proibição, leva 

adiante seu caso amoroso com Nina, que queria reviver momentos do passado, o 

tempo perdido: “André. Certas semelhanças [com Alberto]. Os olhos, os lábios. 

Você[, Ana,] nunca notou coisa alguma?” (Fim da terceira confissão de Ana, p. 

305). Lúcio Cardoso, apesar do interdito, que o faz recuar, sugere no plano 

simbólico a ocorrência da relação incestuosa entre os membros da família 

Meneses.  

Dessa forma, o discurso da Crônica dialoga com a matriz de origem 

medieval sobre o adultério: Le roman de Tristan et Iseut (O romance de 

Tristão e Isolda), do qual a tradição guarda um conjunto de textos 

relativamente fixo, que tem apresentado poucas variações. Dentre as versões, 

temos a de Joseph Bédier (1864-1938), publicada em 1900.Tristão, para salvar 

seu tio, Marc, de uma dívida, lutou com o gigante Morholt da Irlanda. Ferido 

mortalmente, pediu ao rei que o colocasse sozinho em um barco com sua harpa, 

e o deixasse morrer em mar aberto. Foi, então, encontrado por Isolda, a Loura, 

no porto de Weisefort, terra de Morholt. Sem saber, ela curou-lhe os ferimentos, 

salvando-lhe a vida. Ele retorna para junto de seu tio Marc. Para garantir o 

casamento de Isolda, a Loura, como Marc, Tristão luta com um dragão, sendo 

ferido com o veneno do animal. Novamente Isolda o curou. Ao salvar por duas 

vezes a vida de Tristão, Isolda, a Loura, torna-se simbolicamente sua mãe: a 

mulher que lhe deu a vida. Ao se casar com Marc, Isolda, a Loura, se torna 

esposa de Marc, mas também, simbolicamente, mãe de Tristão, pois Marc era 

um pai substituto para Tristão. Assim, a relação amorosa de Nina e André 

revive, em plena segunda metade do século XX, a lenda de Tristão e Isolda. 
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Lúcio Cardoso parece sugerir uma leitura a contrapelo da tragédia 

Οιδιπουσ Tυραννοσ (Rei Édipo – 425 a. C.), de Sófocles (497-405 a. C). Para 

tanto, é preciso orientar a análise segundo as contribuições de Jean-Pierre 

Vernant (1914-2007) e Pierre Vidal-Naquet (1930-2006) em Mythe et tragédie 

en Grèce ancienne (Mito e tragédia na Grécia antiga - 1972). Édipo cumpre o 

seu destino (matar seu pai e casar-se com sua mãe) porque desconhecia a sua 

origem biológica. Ele não sabe que era filho de Laio e Jocasta. Para ele, Pólibo e 

Mérope são os seus pais. Ele não tinha como saber que Laio e Jocasta o haviam 

gerado. Foi exilado, antes de tomar consciência do mundo. Seus pais eram 

cultural e simbolicamente Pólibo e Mérope, tanto que Édipo, ao saber da 

previsão do oráculo, foge de Corinto, para não matar seu pai e para não desposar 

sua mãe! Tenta fugir da hybris, o que na cultura grega era impossível. Laio, a 

quem matou era, para ele, um desconhecido, ainda que fosse seu pai biológico. 

E Jocasta, com que se casou, era uma estrangeira. Ele, o homem destinado a 

matar o pai e contrair matrimônio com a mãe, faz o que faz por desconhecer sua 

origem biológica, sem ciência das consequências dos atos praticados. Já no caso 

da Crônica, André cumpre o destino traçado por Lúcio Cardoso, mas com uma 

diferença, Édipo tenta evitar o destino, André faz de tudo para cumpri-lo. 

Consciente da transgressão que estava cometendo, André mantém a relação 

incestuosa com Nina, a quem sempre teve por figura materna. E, diferente do 

que se poderia esperar, ele evita a relação incestuosa com sua tia Ana, que de 

fato era sua mãe biológica. 

Se o incesto se configura apenas no plano simbólico, por pouco não 

acontece de fato, visto que, motivada pelas palavras de Nina, Ana tenta forçar 

André:  

Foi esta pausa que me deu forças para avançar ainda mais – e de 

súbito enlacei-o novamente, como uma serpente que se 

apodera de sua presa, e procurei-lhe os lábios com meus lábios 

cheios de sede, tateando-o, premindo-o, avaliando através do 

pano de sua roupa, o calor de seu sangue e sua vibratilidade de 

homem. 
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- Ah, não faça isto! Suplicou ele. 

Mas já eu o levara até a parede e com a mão roçava-lhe as faces, 

os lábios, o queixo, o ouvido, enquanto murmurava cega e surda 

a tudo o que não fosse o impulso que me movia: 

- Quero ver como é feito. Se soubesse como preciso disto... 

Quero sentir a linha do seu nariz, a força dos seus lábios. Beije-

me André, beije-me como beija sua mãe, como beija uma 

mulher qualquer, uma vagabunda (Fim da terceira narração de 

Ana, p. 307-309 – grifos meus). 

 

 Ana, assim como Nina, na tentativa de reviver com André sua relação 

amorosa com Alberto, despindo-se de todo pudor, pressiona o corpo de André 

contra a parede, enlaçando-o como uma serpente. Embora enxerguemos tal ato 

de outra maneira, em outras culturas, o simples fato de ter pressionado o corpo 

do outro contra a parede configuraria estupro. Se me explico. Na peça Oleanna 

(1992), de David Mamet (n. 1947), adaptada para o cinema em 1994, narra-se a 

relação tensa entre Carol, uma estudante universitária, e seu professor John. 

Este, pelo fato de tentar impedir que Carol saia da sala, pressionado o corpo dela 

contra a parede, é acusado de estupro. Isso porque, na sociedade ali 

representada, imprensar o corpo de outro, principalmente, de uma mulher, contra 

a parede já se configura crime de estupro, violação da intimidade. 

 Apesar dessas considerações, o ato de Ana, no máximo, pode ser 

considerado uma tentativa de estupro, mas deixa escancarado o incesto. Toda a 

moral, a religiosidade e o conservadorismo de Ana e de sua família são 

destroçados por seu desejo incestuoso. Talvez o interdito social possa ter 

imposto limites ao discurso de Lúcio Cardoso, que, apesar de toda sua revolta 

contra o sistema familiar patriarcal, contra a família mineira, não foi capaz de 

assumir e enfrentar as consequências de tratar de um fato por demais espinhoso 

para o imaginário brasileiro e, por essa razão, tenta amenizar o problema: “- O 

senhor [Padre Justino] dirá talvez que, assumindo a responsabilidade de um 

pecado que não houve – que não houve pelo menos tão grave quanto se 

poderia supor...”  (Pós-escrito numa carta de Padre Justino, p. 504 – Grifos 

meus). Todavia, um outro caminho que podemos percorrer para compreensão da 
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não realização da relação incestuosa entre Ana e André é o fato de ela ter sido 

tentada dentro do espaço familiar, dentro do espaço das regras. Isso se 

atentarmos para o fato de que tanto as relações adulterinas quanto incestuosas 

ocorreram fora desse espaço, no Pavilhão, espaço feliz de amor e convivência, 

ou no jardim da residência, parque das delícias. 

 Tais fatos até aqui analisados foram contribuindo para que lentamente o 

sistema familiar dos Meneses fosse destruído, assassinado pelas práticas de seus 

agentes, que violentavam de modo brutal os valores e princípios que davam 

sustentação à existência do grupo enquanto tal, pois, se o adultério colocou em 

risco a transmissão de herança aos respectivos herdeiros (ENGELS, 1984, p.82), 

o incesto, cujo interdito assinala a passagem da natureza à cultura (LÉVI-

STRAUSS, 2009, p. 45-46), acarretava a destruição do grupo, que sucumbe a 

um estado anômico, pondo em relevo a destruição dos valores familiares 

assentados sobre estruturas de parentescos. A culminância de todo esse processo 

de decadência econômica e moral se dá com a morte de Nina, velada na sala da 

Casa, atraindo atenção de curiosos, que sem nenhum pudor terminam de violar o 

bem mais precioso daquele grupo: sua intimidade. 

Digo que terminam de violar a intimidade do grupo familiar, porque, 

em decorrência de outros eventos ocorridos na propriedade dos Meneses, o 

grupo familiar não conseguiu mais preservar sua vida cotidiana como uma vida 

excepcionalmente particular e privada, ou seja, como eventos que não podem se 

realizar publicamente na presença de pessoas estranhas à família, tornando-os 

passíveis de julgamentos pela opinião pública. A esse respeito, Bakhtin (2010a, 

p. 244) esclarece que os acontecimentos da vida cotidiana de um determinado 

grupo adquirem significado público somente quando se transformam em atos 

criminosos, pois tais atos são aqueles momentos da vida privada onde ela se 

torna pública a contragosto. Dr. Villaça apresenta uma medida exata dessa 

invasão alheia à vontade dos Meneses: 
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Os acontecimentos da casa dos Meneses eram comentados cada 

vez com maior insistência. O que não se dizia – e livremente 

pelas ruas – como se se tratasse de um espetáculo ofertado à 

curiosidade de todos. Alguns, mais afoitos, e desejosos de se 

mostrarem mais bem informados do que os outros – Seu Aurélio 

da Farmácia, por exemplo – aventavam a possibilidade de um 

crime, e isto chegou a ser sugerido com tanta força, que de há 

muito tempo teríamos solicitado a intervenção da polícia, caso 

não soubéssemos que na verdade se achavam todos vivos em 

seu reduto da Chácara (Segunda narrativa do médico, p. 135). 

 

No velório, essa intimidade é exposta de tal modo que a família se vê 

violada e brutalmente violentada. Mas essa violação da intimidade do grupo 

familiar não sairá incólume, há de se pagar um preço muito caro, pois todos sem 

exceção serão imersos em tempo de folia carnavalesca. Nessa cerimônia solene, 

organizada para que os parentes e demais presentes prestassem as últimas 

homenagens à morta e dela se despedissem, sente-se claramente uma atmosfera 

carnavalesca, pois, no espaço das regras onde o elemento festivo havia sido 

abolido, emergem, tal como “um rumor surdo [...] de um rio represado que vai 

crescendo, e já deflagrava contra as quatro paredes da sala a baba de sua 

primeira espuma” (Depoimento de Valdo (V), p. 471), imagens à semelhança 

daquelas descritas do carnaval de François Rabelais por Bakhtin em 

Tvorchestvo Fransua Rable i Narodnaia Cultura Srednevekovia e 

Renesansa (A cultura popular na Idade Média e no Renascimento) e em 

Problémi poétiki Dostoiévskovo (Problemas da poética de Dostoiévski). O 

ritual fúnebre transforma-se em uma “procissão do deus morto”, recuperando o 

sentido primitivo do carnaval, ou seja, situação quando se revoga “o sistema 

hierárquico e todas as formas conexas de medo, reverência, devoção, etiqueta, 

etc., ou seja, tudo o que é determinado pela desigualdade social hierárquica e por 

qualquer outra espécie de desigualdade (inclusive a etária) entre os homens” 

(BAKHTIN, 2008, p. 140). 

Bakhtin destaca que os festejos carnavalescos eram, no mínimo, 

violentos, numa mescla de elogio e injúrias, e se baseavam em “ações 
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simbólicas”, cujos elementos-chave eram a “deposição”, o “travestimento”, o 

“espancamento e insulto” (BAKHTIN, 1987, p. 183). Um dos fatos que 

exemplifica a erupção de imagens carnavalizadas na solenidade de ritos fúnebres 

que ocorria na sala da Casa dos Meneses é a briga entre Valdo e Demétrio 

Meneses na frente de desconhecidos, confirmando os boatos, segundo os quais, 

alguma coisa não estava bem na Chácara (a família encontrava-se dividida e a 

ruptura torna-se de conhecimento público). Tal como ocorre com as personagens 

Adriano Fagundes e Anacleto Monteiro do conto “Dívida Extinta”, publicado 

por Machado de Assis, no Jornal das Famílias em 1878, Demétrio e Valdo 

Meneses, representantes de “uma família, como a dos Meneses, que tanto lustre 

deram à história do [município de Vila Velha]” (Segunda narrativa do médico, 

p. 134), são destronados ao se exporem ao ridículo. Assim como os primos, os 

irmãos, entronados no espaço privado do recinto familiar, erigindo-se como 

modelos a serem espelhados, são destronados em uma cerimônia aberta ao 

público, cujo momento não era para externalização dos desafetos familiares, 

tornando-se motivo de riso. A luta entre os irmãos, cujo significado é amplo, 

simbólico e ambivalente, ao mesmo tempo representa destruição e regeneração, 

pois, apesar da exigência de tom solene e respeitoso, o velório imerge em 

“tempo de folia’ – tempo esse que mata e dá à luz”, conduzindo, portanto, da 

morte à ressurreição. 

O pior de tudo é o que ocorre justamente quando se dá a tão esperada 

visita do Barão de Santo Tirso, acompanhado de sua esposa e filha. Valdo assim 

o descreve 

Pequeno, como já disse, gordo, o embornal atrapalhava-lhe os 

movimentos, e ele defendia o objeto como se contivesse algo 

muito precioso [...] foi sentar-se afinal no fundo da sala, bem 

distante do corpo exposto, e numa banqueta de veludo ali 

disposta especialmente para ocasião. Seus pés, calçados com 

botinas de cano alto, ficaram suspensos no ar, balançando 

(Depoimento de Valdo (V), p. 470). 
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O conteúdo do embornal foi revelado ao público ali presente quando o 

Barão percebeu que as pessoas voltaram a se dispersar pela sala: de dentro do 

“saco” retirou uma comidinha qualquer que Valdo julgou ser uma guloseima. As 

pessoas comentavam que o Senhor Barão estava comendo, mas sem demostrar 

nenhuma surpresa, pois ver o barão comer em pleno velório lhes parecia uma 

cena muito familiar: “como se fosse próprio da raça dos barões carregarem para 

os velórios um embornal de gulodices” (Depoimento de Valdo (V), p. 471). A 

ingestão de alimentos pelo Barão na cerimônia fúnebre destaca a proximidade 

da narrativa da Crônica com um dos momentos festivos do carnaval medieval.  

A esse respeito, Bakhtin (1987, p. 245) esclarece que, durante os 

festejos carnavalescos, comer e beber constituem manifestações significativas. O 

corpo transgride seus limites: engole, devora, despedaça o mundo, enriquece e 

cresce à custa do mundo, fazendo-o entrar para dentro. A característica que 

distingue o corpo vivo é sua natureza inacabada e aberta, em interação com o 

mundo. E, de fato, a imagem da boca devorando o alimento é uma imagem 

muito forte e impactante, pois, conforme comentário de Bakhtin, o encontro do 

homem com o mundo, que tem lugar dentro da grande boca aberta que mói, 

corta e mastiga, é um dos mais antigos e mais importantes objetos do 

pensamento e imagística humana. 

Ao representar o Barão de Santo Tirso devorando as guloseimas 

trazidas no embornal, sugerindo que a personagem sucumbiu ao pecado da gula, 

Lúcio Cardoso, simbolicamente, denuncia a forma voraz como a aristocracia 

devorou e ainda devorava as riquezas produzidas no Brasil. A denúncia se 

reveste sob a forma de uma vingança, visto que o Barão foi animalizado ao 

guardar as guloseimas em um acessório, o embornal, que, geralmente, é 

utilizado para servir alimento a animais que se encontram longe dos campos de 

pastagem ou mesmo em confinamento. O consumo abundante de alimentos 

relaciona-se diretamente a abundância de secreção expelida pelos poros do 
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corpo do Barão de Santo Tirso. A essência dos alimentos consumidos irrompe 

de tal maneira que confere à personagem um aspecto repugnante: 

 

E todo ele já começava a dessorar essa coisa açucarada que lhe 

banhava o rosto, e que lhe emprestava um aspecto tão 

repugnante, de presunto untado, como se por todos os poros 

filtrasse a essência dos alimentos que ingeria laboriosa e 

constantemente (Depoimento de Valdo (V), p. 471). 

 

O Barão comia tanto que já não “poderia separar-se daquele saco de 

alimentos e, onde quer que estivesse, em visita ou em casa, estava sempre 

mastigando” (Depoimento de Valdo (V), p. 471). Ele age como uma pessoa 

entregue ao prazer pantagruélico, atraindo a atenção daqueles que se 

encontravam presentes no velório de Nina. E, justamente quando “todos se 

limitavam tranquilamente a olhar o Barão de longe, esfarinhando uma 

empadinha entre os dedos” (Depoimento de Valdo (V), p. 471), Timóteo sai de 

seu quarto, onde vivera enclausurado por tanto tempo, para prestar uma última 

homenagem a Nina, a quem havia jurado fidelidade e sacramentado a promessa 

de levar violetas para o enterro. Timóteo chegou carregado em uma rede por 

criados da casa, trajando um vestido de sua mãe e todo paramentado de joias. 

Valdo descreve a cena, refletindo sobre o sentido do espetáculo que ocorria 

diante dos presentes no velório e seus impactos sobre o público: 

 

Descendo [da rede], vestido naqueles trajes mais do que 

impróprios, cometia um insulto, e um insulto que atingia todo o 

mundo reunido naquela sala. (Depoimento de Valdo (V), p. 473). 

 

 A cena é uma imagem carnavalizada da manifestação específica da 

categoria carnavalesca de excentricidade: violação do que é comum e 

geralmente aceito (BAKHTIN, 2008, p. 144). Dessa forma, o velório, que exige 

uma atitude de respeito para com o morto e seus familiares, transforma-se em 

espetáculo digno de riso. Não um riso escancarando, mas mórbido, emudecedor 

e paralisante: “ninguém ousava fazer um só gesto, nem pronunciara a mínima 

palavra” (Depoimento de Valdo (V), p. 473). Um riso “como um toque de 
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ressurreição” (Do livro de memórias de Timóteo (I), p. 463). Timóteo que havia 

sido entronizado, pela família, no interior de seu quarto (longe do espaço 

público), como uma senhora aristocrática, é destronado em um espaço público (a 

sala de visitas da Casa dos Meneses) aos olhos de toda a Vila Velha ali presente 

no velório. 

Esse destronamento pode ser melhor compreendido se for analisado à 

luz de algumas cenas de destronamento mimetizadas pelo discurso literário. A 

primeira delas é o desfecho do conto “Kejserens nye klæder” (“A roupa nova do 

rei”), de Hans Christian Andersen (1805-1875). O narrador conta a história de 

um rei muito vaidoso e aficionado por roupas, que foi enganado por dois 

golpistas. Estes se diziam grandes alfaiates e costurariam para o rei uma roupa 

nunca antes feita por alfaiate nenhum. Havia apenas um problema: “O tecido só 

é invisível aos que não servem para o que estão fazendo ou aos pouco 

inteligentes” (ANDERSEN, 1967, p. [07], ou seja, somente pessoas inteligentes 

e/ou responsáveis com o seu trabalho poderiam vê-la. Como ninguém queria 

admitir-se burro ou irresponsável, o golpe foi se consumando. Teria sido bem 

sucedido, não fosse uma criança que, vendo o rei desfilar sem roupas, revela a 

todos o que fora encoberto pelo véu da soberba, do orgulho e pedantismo: “Mas 

ele não tem roupa nenhuma”, fazendo com que se dessem conta de que “o rei 

está nu” (ANDERSEN, 1967, p. [25]). O destronamento, desnudamento do rei, é 

a revelação da verdade que havia sido ocultada. Na Crônica, Timóteo 

representa essa verdade que havia sido ocultada, como de fato eram os Meneses: 

“sua palidez, seu nariz exagerado, sua tendência à preguiça e à falta de 

vontade... – tão rude nos seus propósitos quanto qualquer outro, tão fiel às suas 

ideias, tão inabalável e tão rancoroso quanto o próprio Demétrio” (Depoimento 

de Valdo (V), p. 475). Mas também ele é o portador de uma outra verdade 

igualmente revelada: o milagre existe (ressurreição), pois, ao ver André, o 
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reconhece como Alberto, o moço das violetas. Tal milagre se aproximaria da 

indestrutibilidade do ser em si de que nos fala Schopenhauer (2000). 

A outra é retirada do romance Dona Guidinha do Poço, de Manuel 

de Oliveira Paiva. Após ter sido declarada mandante do crime contra seu 

marido, Joaquim Damião de Barros, Major Secretário do Comando Superior da 

Guarda Nacional da Comarca de Cajazeiras, Seá Dona Guidinha do Poço é 

escoltada da Fazenda do Poço da Moita até a Vila das Cajazeiras. 

Acompanhemos a cena: 

 

Guida entrou sobranceira pela rua Grande, o cavalo numa 

estrada alta. A chapelina um tanto para trás, deixando a testa 

quase no sol. A saia de montaria, de bretanha, arfava ao vento, 

produzindo uma irritação estranha aquele pano branco na alma 

enlutada da população. Guida olhava a turba com admiração, 

que ao povo parecia petulância, e por vê-la açoitar o cavalo, 

diziam que ela acenava com o chicote para eles...  

De repente, por uma terrível associação de ideias, uma voz 

exclama:  

— Olha a Naiú! Olha a Naiú! Lá vai a Naiú!  

Outro repete: Olha a Naiú! mais outro, e o nome do assassino 

reles batia como uma chuva nos ouvidos da ilustre herdeira 

dos Reginaldos (PAIVA, 1952, p. 215 – Grifos meus). 

 

O destronamento ocorre quando a Seá Dona Guidinha do Poço, 

“aquela que para eles [o povo das Cajazeiras] era mais do que, para nós outros, a 

mulher do Pedro II” (PAIVA, 1952, p. 216) é nivelada a Naiú, empregado de 

sua fazenda, a quem ela havia incumbido de pôr fim à vida do Major Quinquim 

e então poder realizar a relação amorosa com Secundino, sobrinho do Major. As 

palavras do Juiz de Direito não apenas confirmam as palavras do povo, mas 

também sentenciam Guidinha a uma condição juridicamente reprovada: “O 

crime nivela, como a virtude” (PAIVA, 1952, p. 216). Na Crônica, o 

nivelamento ocorre quando a sociedade de Vila Velha se vê representada em 

Timóteo. Estupefata, a plateia que assistia (a)o espetáculo se vê desmascarada, 

pois a sociedade se percebe como que projetada num espelho: 
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Os homens suportam uma certa dose de grotesco, mas até o 

momento em que não se sentem implicados nele. De pé, parado 

diante daquela gente, Timóteo era como a própria caricatura 

do mundo que representavam – um ser de comédia, mas terrível 

e sereno (Depoimento de Valdo (V), p. 473). 

 

O grotesco, como salientou Valdo, talvez seja o conceito mais 

acertado para compreender a situação. Mas dele é preciso suprimir o tom 

negativo que imprime a personagem e substituí-lo por uma visão mais positiva:  

 

A imagem grotesca caracteriza um fenômeno em estado de 

transformação, de metamorfose ainda incompleta, no estágio da 

morte e do nascimento, do crescimento e da evolução. Seu 

segundo traço indispensável, que decorre do primeiro, é a sua 

ambivalência: os dois polos da mudança - o antigo e o novo, o 

que morre e o que nasce, o princípio e o fim da metamorfose – 

são expressados (ou esboçados) em uma outra forma. 

(BAKHTIN, 1987, p. 21-22). 

 

É possível relacionar a descrição do grotesco de Valdo com as descrições de 

Bakhtin sobre o carnaval, pois Timóteo (indivíduo) e as pessoas presentes no 

velório de Nina (sociedade) se fundem, sem ribalta nem distinção, permitindo o 

livre contato familiar entre os homens e dando forma a um único ser: todas as 

pessoas tomam consciência de sua unidade e comunidade sensuais, corpóreas e 

materiais (BAKHTIN, 1987, p. 222). A sociedade é achincalhada, 

ridicularizada, como forma de fazê-la renovar-se.  

Assim como em todo carnaval, não poderia deixar de faltar o 

derramamento de sangue, a vítima ferida de morte, que neste caso foi Demétrio. 

Ao tomar ciência do que estava acontecendo, quando Timóteo colocou o pé fora 

da rede, tentando ajeitar a saia para sair da rede: 

 

Por trás de mim, para os lados onde o Barão se achava, rompeu 

uma espécie de urro vibrante e dolorido como o de alguém 

que acabasse de ser mortalmente ferido. Voltei-me, convicto 

de que alguém acabara de ser atingido por uma punhalada. Mas 

não vi ninguém, nem percebi coisa alguma, fora a figura de 

Demétrio, curvo, completamente apoiado à mesa onde se 

encontrava o caixão. Fora ele quem gritara, não havia a respeito 

disto a mínima dúvida – e pálido, as mãos no ventre como se 
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procurasse conter um sangue borbulhante que escorresse, era a 

imagem exata de um homem atingido pela arma do 

assassino, e que procurasse em vão, menos conter o sangue que 

o esvaziava, e o deixava inerme sobre a mesa, do que defender, 

trapo humano, a essência mortal que o compunha (Depoimento 

de Valdo (V), p. 472-473). 

 

Dando continuidade ao processo de carnavalização da cerimônia 

solene, Timóteo se dirige à mesa sobre a qual jaz o corpo de Nina. Sobre ele 

deposita as violetas encontradas em canteiros abandonados, lá para os lados do 

Pavilhão. Sem permitir que seu gesto seja passível de compreensão pelas 

pessoas ali presentes, Timóteo desfere uma bofetada no cadáver, a fim de ferir o 

pacto firmado entre ele e Nina, pois havia se dado conta do milagre da 

ressurreição, ao se deparar com André, que ele juga ser o moço das violetas, 

Alberto. À semelhança dos festejos carnavalescos, a homenagem de Timóteo à 

Nina é uma mescla de elogio e insulto, cuja simbologia fora revelada pelo 

próprio Timóteo: insultava o pacto. O espetáculo chega ao fim com a queda de 

Timóteo que desaba tal qual uma torre medieval, pondo fim a uma ordem de 

coisas que encontrava mais lugar ou razão de ser: 

 

Era como se uma torre medieval, incrustada de pedras e 

mosaicos, tremesse de repente em sua base – tremesse lacerada 

em sua essência, e desvendando seu entulho luxuoso, fulgisse de 

mil cores como um vitral estilhaçado, e fosse escorrendo colares 

de ametistas, pulseiras de safiras e diamantes, broches de 

esmeraldas, brincos de ouro e de rubis, pérolas, berilos e opalas, 

projetando sobre a sala inteira o esplendor de suas pupilas um 

único minuto vivificadas – para escorrerem depois ao longo do 

tronco, tremerem ainda num último chispar furtivo, e morrerem 

afinal, inermes e brutas, sobre o corpo desabado (Depoimento de 

Valdo (V), p. 476-477). 

 

Por conta desses acontecimentos, o processo de extinção do sistema 

familiar foi acelerado com a morte de Ana, anos mais tarde, tal como Maria 

Sinhá, abandonada num quarto da propriedade, Lúcio Cardoso declara extinta a 

nobre família Meneses. É preciso que a Casa morra para que, quiçá, uma outra 

realidade possível possa se corporificar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS OU O RISO DE UMA BOCA 

ESCANCARADAMENTE FECHADA 

 

 

 

 

 

A morte é o perder de uma individualidade e o obter de uma 

outra, por conseguinte uma mudança de individualidade sob a 

condução exclusiva de sua própria vontade 

(SCHOPENHAUER, 2000, p. 128) 

 

 

 

om a partida de André e a morte de Ana Meneses, caro leitor, 

Lúcio Cardoso cerra o reposteiro do drama familiar ao qual 

submeteu suas personagens em Crônica da casa assassinada. A 

partida e a morte sugerem que o sistema familiar deixou de existir: a família 

Meneses estava, assim, extinta. Se a morte de Ana sugere o encerramento do 

ciclo de uma geração, essa mesma geração não produziu sucessor(es) que 

aceitasse(m) (pacificamente ou em luta) o legado familiar, pois a atitude 

escapista do possível herdeiro dos Meneses revela a renúncia da fortuna 

patriarcal (da continuidade dos ancestrais e da herança familiar), não sendo 

perpetuado o conatus de uma estrutura social baseada em relações de hierarquia 

e subordinação, cuja substituição da vontade do patriarca morto serviria apenas 

para conservá-lo, para ratificar a qualidade da identidade de seu grupo social. Ao 

renunciar à herança familiar patriarcal, rompendo com os elos da corrente, 

André deixou de ser herdado, provocando a descontinuidade com todo 

C 
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empreendimento familiar dos Meneses e sua extinção: o espólio patriarcal a ser 

herdado. 

Diante dessas constatações, percebo que o discurso da Crônica se 

corporifica enquanto avesso do discurso enunciado em Maleita, pois esses 

discursos se constituem, ao meu ver, enquanto respostas a uma mesma 

problemática. Neste, tem-se o momento de nascimento de um sistema de regras 

e posições. É a formação de um sistema que preza por uma certa racionalidade, 

segundo a qual seria possível administrar o espaço conforme critérios 

unicamente técnicos e/ou científicos. Seguindo esses critérios, Joaquim 

procurava construir e organizar o espaço urbano por meio de um 

empreendimento metódico e racional, buscando de todas as formas extinguir as 

manifestações ligadas aos agentes das camadas populares, que se constituíam, 

apesar de às vezes serem violentas, enquanto a expressão da própria essência do 

espírito alegre do povo. Embora coibidas, essas manifestações ressurgem com 

toda força, sobrepujando a preocupação burguesa com a ordem. Não cedem 

espaço ao discurso racionalizado. 

Assim, Lúcio Cardoso não via no passado de um povo colonizado as 

perspectivas de futuro do país, mas também procurou demonstrar, em Maleita, 

que esse mesmo passado não cederia lugar facilmente ao pensamento 

racionalizado, ao passo que o país fosse se urbanizando e industrializando. Para 

o escritor, nenhuma dessas possibilidades era válida enquanto alternativa para 

fazer o país tornar-se desenvolvido. O discurso de Lúcio Cardoso, então, se 

corporifica como uma terceira possibilidade, uma terceira via. Se a preservação 

da cultura popular não era a saída, tampouco o era a ciência como forma de 

consciência, de explicação e de solução dos múltiplos problemas com os quais 

os brasileiros se defrontavam em um país tropical e subdesenvolvido. Não é 

mais possível a redenção pelo arrependimento, mas sim pela morte para a 

renascimento. 
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Lúcio Cardoso, orientado por essa perspectiva, coloca abaixo um 

sistema que outrora fora o sustentáculo da sociedade brasileira: a família sob o 

regime patriarcal. A consolidação de seu projeto artístico, dessa forma, 

implicava na destruição dos valores patriarcais, por eles se constituírem 

obstáculos à felicidade de suas personagens e, talvez, à emergência de um novo 

sistema. Contudo, a imagem de autor criada por Lúcio Cardoso não assumiu 

diretamente a enunciação/responsabilidade pelos fatos narrados, pondo em 

evidência, por um lado, a refração de uma atitude de mineiro (cauteloso no falar, 

desconfiado no ouvir e com fama de dúbio) e, por outro, a incompetência ou 

fraqueza das elites brasileiras, sobretudo a mineira, na manutenção de um 

sistema. 

Essa postura ambígua pode ser observada não somente na Crônica 

como também em Maleita. Nos dois romances, verifica-se a concessão da 

palavra a terceiros, claro que guardadas as devidas diferenças. Se no primeiro 

romance, o autor delega a função narrativa para Joaquim, em seu último 

romance, a função narrativa é delegada às personagens. Dessa forma, o leitor é 

levado a vincular a voz que narra a um nome, a uma pessoa e esta pode ser 

identificada como participante dos fatos que está narrando. Escuta-se essa voz, 

vinculando-a à situação social, cultural e histórica de uma personagem visível, 

palpável, localizada e materializada: tudo o que Joaquim e as personagens da 

Crônica disseram pode ser relacionado à sua situação. Suas vozes tinham a 

potência apenas relativa, longe da verdade absoluta de uma voz fora do tempo e 

do convívio dos homens. Lúcio Cardoso procura demonstrar como as elites 

brasileiras administram os conflitos: uso da força com as camadas populares e 

incompetência política no trato com os pares. 

Em ambos os romances, também pode ser percebida uma triplicidade 

vocal, maximizando ainda mais a ambiguidade existente nesses romances de 

Lúcio Cardoso. A terceira voz é sempre de uma personagem que ocupa uma 
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posição para além, mas não fora, da dicotomia configurada nos dois romances. 

No primeiro, temos Seu Anjo, o terceiro excluído que escapa da lógica se for 

analisada apenas a relação de poder e desigualdade social entre nativos 

(estabelecidos) e forasteiros (outsiders). Se pensarmos que, embora forasteiro, 

ele não seja um igual para Joaquim, tão pouco podemos considerá-lo como um 

nativo. O mesmo pode ser dito de Betty, que escapa à lógica da estruturação 

hierárquica da Casa, se for analisada apenas a relação entre os membros do 

grupo familiar e os criados. Betty, embora seja uma empregada da família, é 

tratada como se fosse membro da família. Não é à toa que ela é a única entre os 

empregados a manifestar o seu ponto de vista no que diz respeito à desagregação 

do sistema familiar dos Menezes e a única também que possuía quarto no 

mesmo pavimento que Demétrio, Valdo, Timóteo e André e podia transitar 

livremente entre os limites tão bem demarcados na geometria daquele espaço 

doméstico. 

Contudo, a Crônica se afasta de Maleita, pois o discurso que neste 

romance se configura é uma poética do fracasso. A Crônica é uma poética do 

renascimento, da possibilidade de algo novo, que foi configurada pela 

confluência de diferentes poéticas. Ao facultar a palavra a diferentes 

personagens, o narrador faz com que discursos divergentes entrem em 

ressonância, possibilitando a construção da história da desagregação do grupo 

familiar dos Meneses em virtude da falta de comunicabilidade entre seus 

membros. Dessa forma, há não somente a tensão entre sociedade e indivíduo, 

porque aquela, num total alheamento, se torna inviável para a realização dos 

desejos, expectativas e necessidades deste; como também a incapacidade da 

personagem de enfrentar problemas e, através de suas ações, impor um novo 

rumo aos destinos do grupo do qual faz parte. Por ver que seus desejos não 

podem ser reduzidos a uma medida compatível com o destino humano pela 

autoridade do grupo e pela força de obrigações impostas por um meio estrito e 
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vigoroso, a personagem se vêobrigadaa romper com as regras do grupo social do 

qual faz parte. 

Nesse  percusso, Lúcio Cardoso sugere que o entendimento, segundo o 

qual as novas configurações do Estado brasileiro pós-30 deveria, como no tempo 

passado, incorporar práticas e valores provenientes do ambiente familiar 

patriarcal, apesar de sua possível extinção, parece não encontrar mais lugar na 

nova situação social que começava a se corporificar, marcada pela emergência 

de novos atores sociais: as classes médias. Mas também não bastava apenas que 

tais valores ficassem circunscrito ao espaço doméstico. Era preciso ir mais além, 

aniquilar o sistema familiar patriarcal para (talvez) se veicular a possibilidade do 

surgimento de uma outra realidade, porque enquanto existisse, as novas formas 

de organização tanto familiar quanto estatal estariam por ele ameaçadas, como 

quis ele sugerir ao retratar a vida de Nina e Valdo no Pavilhão. 

Dessa forma, Lúcio Cardoso desmonta as teses fáceis e generalizantes, 

mesmo de um Freyre – que, de longe, é o melhor deles! A Crônica desconstrói 

verdades estabelecidas, mistura o que não é misturável, diz o que não se deve 

dizer para trazer à luz os impasses, que apenas assim poderiam ser superados. 

Ele põe abaixo o riso sério que adquiriu uma enorme importância na cultura 

moderna, ainda que com as conhecidas fintas da mineiridade... Ele encarna o 

riso ambíguo da Monalisa. Nosso autor, pela boca de suas personagens, mata 

para que seja possível uma nova existência. 
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