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RESUMO 

 

O presente estudo se propõe a examinar pontos de contato entre os universos ficcionais dos 

escritores Nelson Rodrigues e Lúcio Cardoso. Para tal, partimos de uma mirada sobre as 

relações pessoais, muitas vezes conturbadas, mantidas entre esses autores sobretudo em 

páginas de jornais. Em seguida, selecionamos, para uma leitura cruzada, uma obra literária de 

cada: Toda nudez será castigada e Crônica da casa assassinada. Investigamos, assim, como é 

possível perceber, por meio da estrutura dos textos, a elaboração de uma estética da 

decadência, que empresta intenso valor de decrepitude ao núcleo familiar em torno do qual 

circundam os dois enredos. Vemos, ainda, como pode ser fecunda uma análise comparativa 

entre esses universos que, somente à primeira vista, apontam para ambientes opostos, posto 

que o romance de Lúcio Cardoso se situa no interior mineiro enquanto a peça de Nelson 

Rodrigues se passa em um Rio de Janeiro já tocado pela modernização. Em vez de signos 

opostos, notamos que tais ambientes podem ser vislumbrados em um sentido de 

complementaridade de um continuum de hábitos culturais. O segundo passo da pesquisa tenta 

esmiuçar os elementos tabus que abundam essas e outras obras dos escritores: incestos, 

câncer, entrelaçamento entre sexo e morte e estigmatização de espaços e objetos parecem ser 

recursos que acentuam o aspecto decadente desses mundos narrados. Como último percurso, 

ressaltamos o espaço do repugnante e da provocação nas escritas dos autores, enaltecendo que 

elementos repulsivos podem ser notados em ascensão nas obras literárias desde a proposta 

estética do romantismo, sendo consolidados com as vanguardas do início do século XX. Por 

fim, tentamos ampliar o sentido das construções ficcionais de Nelson Rodrigues e Lúcio 

Cardoso para a atualidade, a partir do conceito de grande tempo elaborado por Mikhail 

Bakhtin. 

  

Palavras-chave: Lúcio Cardoso; Nelson Rodrigues; Decadência; Tabus; Provocações. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This study aims to examine points of contact between the fictional universes of the writers 

Nelson Rodrigues and Lúcio Cardoso. For that, we started by glancing at the personal 

relationship, often troubled, maintained between these authors mostly in pages of newspapers. 

Then, we selected, for a cross-reading, a literary work from each author: Toda nudez será 

castigada and Crônica da casa assassinada. From these literary works, we investigated how 

it is possible to perceive, through the structure of the texts, the elaboration of an aesthetic of 

decay, which lends an intense value of decrepitude to the family nucleus around which the 

two entanglements surround. We also see how a comparative analysis can be fertile between 

these fictional universes that, at first sight, point to opposite environments, since the novel by 

Lúcio Cardoso is located in the countryside of Minas Gerais, while Nelson Rodrigues' play 

takes place in a Rio de Janeiro touched by modernization. Instead of opposing signs, we note 

that such environments can be glimpsed in a complementary sense of a continuum of cultural 

habits. The second step of the research attempted to analyze the taboo elements abounding in 

these and other writers' works: incest, cancer, entanglement between sex and death, and 

stigmatization of spaces and objects appear to be features that accentuate the decadent aspect 

of these narrated worlds. As a last step, we emphasized the space of the repugnantion and the 

provocation in the writings of the authors, praising that repulsive elements can be noticed in 

ascension in the literary works from the aesthetic proposal of the romanticism, being 

consolidated with the vanguards of the beginning of the twentieth century. Finally, we try to 

extend the sense of the fictional constructions of Nelson Rodrigues and Lúcio Cardoso for the 

present, from the concept of great time elaborated by Mikhail Bakhtin. 

 

Keywords: Lúcio Cardoso; Nelson Rodrigues; Decay; Taboos; Provocations. 
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―[...] As paredes 

que viram morrer os homens, 

que viram fugir o ouro, 

que viram finar-se o reino, 

que viram, reviram, viram, 

já não veem. Também morrem. [...]‖ 

(DRUMMOND DE ANDRADE, 2003, p. 277) 
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Introdução 

 

Prólogo de uma aproximação 

 

Em 17 de maio de 1959, o Diário carioca trazia uma matéria sobre um livro lançado 

pela José Olympio Editora no mês anterior. A crítica, assinada por Olívio Montenegro, tinha 

como título ―Um romance imoral‖
1
, e referia-se à nova obra de Lúcio Cardoso: Crônica da 

casa assassinada. Indicando que ―[...] se alguma coisa veio a ser assassinada, e assassinada de 

um modo cruel, foi mesmo a pobre arte literária‖, o artigo fala em ―decrepitude‖, 

―imoralidade gratuita, de segunda mão, e para efeito literário‖. A Crônica funcionaria, assim, 

como ―um esgoto da vida‖, ―um fato mais escatológico do que literário‖ ao delinear ―o quadro 

incestuoso nas cores bestiais com que o representa‖. 

Ao texto de Olívio Montenegro se seguiu uma profusão de mensagens em defesa do 

romance. Nas semanas seguintes, o também carioca Correio da manhã publicaria duas 

colunas
2
 interpondo uma interrogação à acusação anterior. Respondendo à pergunta ―Um 

romance imoral?‖, autores como Walmir Ayala, Aníbal Machado, Assis Brasil, Otávio de 

Faria, Manuel Bandeira, Adonias Filho (ou seja, vários amigos de Lúcio), intervêm em favor 

da Crônica da casa assassinada: ―[...] se é verdade que a ficção reflete a vida, imoral seria a 

vida e não a ficção‖, afirma Adonias Filho; Assis Brasil atesta que a imputação de 

imoralidade à obra ―ilustra bem nossos atrasados conceitos literários em face de uma obra de 

criação‖. 

Em que pesem todos esses socorros, a controvérsia estava instaurada e outros setores da 

imprensa repercutiriam o alvoroço em torno do novo livro de Lúcio Cardoso. 

O próprio autor do romance alvo da polêmica se escudou da querela também em texto 

publicado em jornal. E, como não podia deixar de ser, seu escudo se emoldurava em novas 

provocações. No mesmo Diário carioca, em julho de 1959, o escritor de Crônica da casa 

assassinada faz da defesa um contra-ataque: ―Acho o livro imoralíssimo, porque diz a própria 

verdade. A meu ver, toda verdade é escandalosa‖.
3
 

Em mais uma defesa, dessa vez a respeito de seus personagens serem anormais, 

conforme teria sugerido a escritora Eneida de Moraes, Lúcio Cardoso prolonga a explicação: 

 

                                                 
1
  Olívio Montenegro, ―Um romance imoral‖, Diário carioca, 17/05/1959, seção Letras e Artes, p. 3.  

2
  Walmir Ayala, ―Crônica da casa assassinada - Um romance imoral?‖, Correio da manhã, 06/06/1959; 

Walmir Ayala, ―Crônica da casa assassinada - Um romance imoral? (II)‖, Correio da manhã, 20/06/1959. 
3
  Ismênia Dantas, ―Lúcio Cardoso é apenas um ‗cidadão de Ipanema‘‖, Diário carioca, 19/07/1959. 
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O que eu persigo, Eneida, não é o retrato fiel da dona Chiquinha, nem de ‗seu‘ Zeca 

da esquina [...] nem de quanto personagem ‗normal‘ houver por este mundo de 

Deus. O que eu quero [...] é atingir uma verdade humana que, por ser exatamente 

muito verdade, e muito humana, não dá aos seres que invento (perdão…) esse ar 

familiar e encontradiço dos romances de costumes.
4
 

 

 Um esclarecimento bastante próximo ao que já fora dito, por exemplo, por Nelson 

Rodrigues, quando confrontado a respeito de certa ―anormalidade‖ de seu teatro: 

 

As senhoras me dizem: - ―Eu queria que os seus personagens fossem como todo 

mundo‖. E não ocorre a ninguém que os meus personagens são como todo mundo, 

daí a repulsa que provocam. Ninguém gosta de ver no palco suas íntimas chagas, 

suas inconfessas abjeções. (RODRIGUES, 1997, p. 134) 

 

A aproximação não é gratuita. A denúncia de imoralidade atingiu também a criação de 

Nelson Rodrigues incontáveis vezes, e a este trabalho importa vislumbrar esse laço entre 

exposição de tabus e seus ecos provocativos na sociedade; traço comum aos universos 

ficcionais dos dois autores, conforme apresentarei. 

Quase dez anos após o abalo de Crônica da casa assassinada, uma peça de Nelson 

Rodrigues sofreria interdição (eufemismo para censura). Prestes a estrear em Natal, em 1968, 

Toda nudez será castigada foi acusada de desmoralizar ―a instituição da família, que é o 

elemento básico da organização social‖
5
. Essa não seria a primeira vez que a censura se 

interporia no caminho do dramaturgo. Das dezessete obras teatrais de Nelson Rodrigues, ao 

menos seis teriam problemas para serem montadas: Álbum de família (1945), Anjo negro 

(1946), Senhora dos afogados (1947), Perdoa-me por me traíres (1957), Boca de ouro (1959) 

e Toda nudez será castigada (1965). Se quisermos ir além, pode-se ainda mencionar seu 

romance O casamento, proibido pela ditadura civil-militar em 1966. 

Toda nudez será castigada estreara no Rio de Janeiro três anos antes de sua interdição 

na cidade de Natal, e já havia percorrido diversos estados brasileiros antes de ser obrigada a 

parar. Dois meses após o decreto de proibição, a peça pôde continuar a ser encenada na 

capital potiguar. Talvez a maior reação contrária à obra não tenha sido a intervenção federal, 

mas a rejeição interna do próprio meio artístico, o que dificultou a formação do elenco. ―Li 

três páginas de Toda nudez será castigada e o personagem principal me repugnou [...]. Nelson 

Rodrigues é o maior comerciante do teatro. É o dono absoluto da indústria do 

sensacionalismo‖ (CASTRO, 2013, p. 342), detonou a atriz Gracinda Freire. O temido papel 

da prostituta Geni acabou ficando com a atriz Cleyde Yáconis, que não deixou de ser 

                                                 
4
  Lúcio Cardoso, Sem título, Diário carioca, 10/05/1959. 

5
  Matéria não assinada, ―Censurado‖, Diário de Natal, 15/05/1968 
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reprovada por uma colega: ―Não sei como você tem coragem. Eu não faço no palco um 

personagem que finge que lava a xoxota na bacia‖ (Ibidem, p. 343). Após ser convidado a 

viver o personagem Herculano, Rodolfo Mayer se esquivou enfaticamente: ―Se quiserem, 

podem me chamar de covarde, mas não tenho coragem de aceitar esse papel‖ (Ibidem, idem). 

Por fim, até Fernanda Montenegro, que encomendara a peça, recusou-se a integrar o elenco. 

O desempenho no meio crítico não foi menos tempestuoso. Em um artigo do jornal Luta 

democrática, o crítico Efe Pinto condenou a obra de Nelson, considerando-a ―mais do que 

imoral: é nojenta. Não tem outro valor senão o de mostrar completamente nua a capacidade de 

seu autor em destacar o imoral‖.
6
 O que, repetimos, não era nenhuma novidade, se 

considerarmos as típicas reações ao trabalho de Nelson Rodrigues. Em 1953, na rádio Globo, 

Carlos Lacerda bradava contra ―o tarado Nelson Rodrigues, um dos instrumentos do plano 

comunista da ‗Última hora‘ para destruir a família brasileira‖
7
. Vaias e acusações de atentado 

à família eram constantes nas plateias de suas peças, para não dizer do episódio de um 

deputado que chegou a empunhar uma arma após a descida de panos de Perdoa-me por me 

traíres. 

Outra matéria no Luta democrática apresentaria como título o tipo de questão que tantas 

vezes gravitou ao redor de Nelson Rodrigues: ―Sórdido ou genial?‖.
8
 Tal dilema seria 

também, como vimos, uma nódoa impregnada à repercussão do romance de Lúcio Cardoso: 

imoral ou grandioso? 

O paralelismo de impressões deixadas pelo dramaturgo e pelo romancista (e aqui ambos 

os termos podem referir-se a qualquer dos autores, multifacetados que foram no ofício de 

escrever) dá a medida do que defendemos nesta pesquisa: uma análise comparativa entre o 

universo criativo do pernambucano e o do mineiro pode ser uma estratégia fecunda para 

deslindar-se como, em um período comum da produção literária nacional, elementos 

ficcionais de tais escritores desestabilizaram uma noção de moral vigente. Desse modo, 

propomos uma leitura das obras Crônica da casa assassinada e Toda nudez será castigada na 

perspectiva de evidenciar a presença de tabus, marcas transgressoras e ingredientes 

provocativos nas estruturas do romance e do texto teatral. 

 

Vidas afastadas 

 

                                                 
6
  Efe Pinto, ―Toda nudez será castigada‖, Luta democrática, 17/07/1965, p. 4. 

7
  O episódio é contado na biografia Anjo pornográfico, conferir Castro (2013, p. 243). 

8
  Almir Azevedo, ―Nelson Rodrigues: Sórdido ou genial?‖, Luta democrática, 04/10/1965, p. 3. 
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Bem sabemos que essa aproximação pode levantar objeções, dados os pontos de 

distanciamento entre Nelson Rodrigues e Lúcio Cardoso. Conscientes das divergências entre 

ambos, tratemos de apontar tais pontos de fuga. Nascidos em 1912, e mesmo tendo vivido a 

maturidade literária no Rio de Janeiro, os autores aqui tratados trilharam caminhos, à primeira 

vista, díspares. Tais diferenças se acentuam quando levamos em conta as declarações tortas 

feitas um em relação ao outro, principalmente quando a flecha partia de Lúcio Cardoso. 

O escritor mineiro principiou na literatura ainda bem jovem com o romance Maleita, em 

1934, a que se seguiu Salgueiro, um ano depois. Essas primeiras experiências, atribuídas pela 

crítica ao regionalismo em voga na prosa de 30, na verdade já carregavam gérmens que 

desabrochariam a partir de A luz no subsolo e que se notariam em toda sua prosa subsequente: 

a religiosidade e os embates existenciais de personagens desesperados. De regionalista, Lúcio 

Cardoso passaria então a ser catalogado como católico e direitista. De fato, a espiritualidade 

passou a fulgurar intensamente na prosa do autor e em sua vida pessoal. Isso pode ser notado 

nas páginas dos Diários, em que reflexões teológicas são abundantes, e na própria 

convivência pessoal de Lúcio. Seu círculo de amigos abarcava figuras como Otávio de Faria, 

Walmir Ayala e Cornélio Penna (isso mesmo, aqueles que saíram em defesa da Crônica após 

a acusação de imoralidade), escritores que também imprimiam a espiritualidade como cerne 

das próprias letras. Na criação artística, o autor de Maleita se consolidou somente como 

romancista, embora tenha feito incursões pelo teatro, poesia, contos, crônicas, cinema e 

pintura. Em tudo, adensou sua criação pelo viés poético, em um estilo carregado de metáforas 

e construções frondosas. 

Já Nelson Rodrigues, embora posteriormente tenha escrito em outros gêneros, 

despontou quando bem jovem no jornalismo. Antes de sua consagração na dramaturgia, que 

ocorreria em 1943 com a montagem de Vestido de noiva, o pernambucano radicado no Rio de 

Janeiro escreveu para a imprensa desde os 13 anos, e sua seção preferida era a de crimes, 

predileção que marcaria a sua obra de dramaturgo e cronista. Apesar de considerar-se cristão e 

aspectos da religiosidade estarem presentes em sua criação, não se vinculou a nenhuma 

religião, nem costumava aprofundar-se em embates teológicos sobre a condição pecadora da 

humanidade ou a possibilidade de salvação eterna, por exemplo. Sua atmosfera ficcional, 

antes, perscrutou tais tópicos por meio do escândalo, da hipocrisia, dos conflitos morais e do 

sentimento de culpa inescapáveis a seus personagens. O autor de Senhora dos afogados 

utilizou-se permanentemente das tinturas do jornalismo na tessitura de suas obras, nas quais 

traições, mentiras, crimes e ressentimentos são justapostos em uma linguagem mais próxima 

da oral e as frases e cenas são entrecortadas em um ritmo frenético. A polêmica e o escândalo, 
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elementos tão explorados para a tiragem dos jornais, transformaram-se em trunfos quando 

caíram sobre Nelson Rodrigues, que soube usar o alarde a seu favor. Envolvido em 

controvérsias e abordando o desespero humano em sintonia com a prosódia do jornalismo, 

Nelson tornou-se muito mais popular do que Lúcio. Sua obra continua a ser encenada e já foi 

muitas vezes adaptada com sucesso para a linguagem do cinema e da televisão. 

As diferenças entre ambos parecem tonificar-se quando partimos para as declarações 

(diretas ou indiretas, como veremos) registradas por um em relação ao outro. Em seus 

Diários, Lúcio Cardoso assinala mais de uma vez o nome do dramaturgo; os comentários são, 

em geral, atravessados. Em 1951, o autor de Dias perdidos escreve sobre ―A consternante 

peça de Nelson Rodrigues: durante uma hora uma pobre mocinha deblatera inutilmente para 

chegar ao ápice de uma inacreditável filosofia: a de que os mortos esfriam depressa‖ 

(CARDOSO, 2012, p. 367). A peça era, provavelmente, Valsa nº 6. Poucas semanas depois, 

outra picada: ―À noite com Sábato Magaldi que me pergunta ‗honestamente‘ o que achei da 

peça de Nelson Rodrigues. É claro, execrável‖ (Ibidem, p. 374). 

Por parte de Nelson Rodrigues, quase não se vê menção a Lúcio Cardoso, o que é de se 

estranhar, visto que os dois certamente se cruzavam em diversos ambientes: na cena teatral do 

início da década de 1940, nas redações
9
, em locais de convivência (ambos assíduos do café 

Vermelhinho) e por meio de pessoas próximas em comum, como Otto Lara Resende e 

Augusto Frederico Schmidt. 

Entretanto, podemos inferir alusões, partindo, se não do próprio Nelson Rodrigues, ao 

menos do grupo próximo a ele. Entre 1953 e 1954, circulou uma revista semanal de título 

Flan, pertencente a Samuel Wainer, dono também da Última hora, no qual eram publicadas as 

crônicas d‘A Vida como ela é… Em Flan, Nelson retomou o folhetim com o pseudônimo 

Myrna. Ocorre que, nesta mesma revista, muitas vezes em que o nome de Lúcio Cardoso se 

evocava, o era por um viés ácido. Como em: ―Os leitores perdoem, por isso, os acentos que 

este diário está ganhando. Estou, com efeito, mais introspectivo e angustiado que o 

romancista Lúcio Cardoso‖
10

. Uma edição posterior abordaria em uma nota o longo período 

do escritor mineiro sem publicar romances. A matéria receberia o título de ―Perigos do 

ócio‖
11

. 

Nada disso, porém, seria mais sintomático que a coluna chamada ―Os reservas‖, que na 

edição de 11 a 16 de maio de 1953 reduzia Lúcio Cardoso a um imitador de Nelson 

                                                 
9
  Nelson Rodrigues e Lúcio Cardoso trabalharam, ao mesmo tempo, para o grupo de comunicação de 

Assis Chateaubriand, chegando a trocar cargos na revista ―Detetive‖. 
10

  Matéria não assinada. ―Diário de um cruzeiro‖, Flan, Número 03, de 26 de abril a 02 de maio de 1953. 
11

  Matéria não assinada. ―Porta de livraria – Perigos do ócio‖, Flan, Número 04, maio de 1953. 
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Rodrigues. ―O autor de Maleita, com suas histórias diárias no jornal ‗A Noite‘, conquistou em 

definitivo o título de reserva de Nelson Rodrigues‖
12

, começava o texto, para adiante 

arrematar: ―[...] falecem ao Sr. Cardoso títulos e atributos que poderiam permitir-lhe a 

elaboração cotidiana de uma página viva e curiosa. Seus enredos, pesados de sombria 

literatura, não conseguem atingir o grande público [...]‖
13

. A coluna prossegue ainda 

elencando os paralelos criativos entre os dois escritores no teatro, para em todas as vezes 

qualificar o escritor mineiro como inferior ao autor de Álbum de família. 

 

Obras cruzadas 

 

Ao tentar distanciá-los, o tom enviesado dessas linhas não nega, ao contrário, torna mais 

claras as aproximações entre os autores em questão. Afinal, somente se pode dissociar (ainda 

mais de tal maneira enfática) aquilo que se supõe estar de alguma forma associado. 

De fato, as trajetórias literárias dos escritores por si demonstram o quanto seus 

caminhos foram, de certa maneira, pari passu. Como a seção ―Os reservas‖ mencionou, no 

início da década de 1952 Lúcio Cardoso começou a escrever uma coluna diária para A Noite; 

seriam crônicas baseadas em crimes e se chamaria ―O crime do dia‖
14

. Sim, já ouvimos essa 

história em outro lugar: tratava-se da mesma proposta de ―A vida como ela é…‖, do Última 

hora, coluna iniciada um ano antes. 

Não seria o primeiro encontro. Quase dez anos antes, em 1943, Nelson Rodrigues e 

Lúcio Cardoso dividiram espaço na cena teatral carioca. Os dois tiveram peças encenadas 

pelo mesmo grupo, o recém iniciado ―Os comediantes‖. O escravo seria o primeiro texto 

dramatúrgico do autor mineiro a ser montado; Vestido de noiva foi o segundo de Nelson 

Rodrigues, mas o responsável por sua consagração. A peça de Lúcio foi aos palcos em 10 

dezembro no Teatro Ginástico, e passou quase despercebida. Vestido de noiva, por seu turno, 

estreou em 28 de dezembro no Teatro Municipal e foi um dos maiores sucessos da história do 

teatro nacional, sendo considerada, por muitos, o marco zero da modernização da cena 

brasileira. Anos depois, em 1947, Lúcio Cardoso escreveria a primeira obra em que um ator 

negro, Abdias do Nascimento, interpretaria o personagem principal. O filho pródigo foi 

encenada pelo Teatro Experimental do Negro e, assim como O escravo, foi tratada com 

                                                 
12

  Matéria não assinada. ―Os reservas‖, Flan, de 11 de a 16 de maio de 1953. 
13

  Ibidem, idem 
14

 A pesquisadora Valéria Lamego prepara o lançamento em livro do material escrito por Lúcio Cardoso 

para ―O crime do dia‖. Tais aproximações entre Lúcio Cardoso e Nelson Rodrigues foram primeiro assinaladas 

por ela em sua tese de doutorado ―O conto e a vida literária de Lúcio Cardoso (1930-1950)‖. 
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indiferença pela crítica. No mesmo 1947, Nelson Rodrigues escreveu O anjo negro e tentou, 

de toda maneira, fazer com que Abdias do Nascimento interpretasse o protagonista, sem 

sucesso. 

Mais uma vez, a peça do dramaturgo pernambucano conheceria uma posteridade que 

passaria ao largo de O filho pródigo. 

Talvez esses percalços tenham afastado Lúcio Cardoso do teatro, visto que o autor 

interrompeu sua presença nos tablados a partir de 1950. Mais do que um afastamento, Lúcio 

Cardoso passou a referir-se com ressentimento à produção teatral, o que pode explicar suas 

restrições a Nelson Rodrigues. Em junho do ano do Maracanaço, os Diários assinalam essa 

amargura: 

 

Artigo de Tristão de Athayde sobre ―Palco‖. Segundo ele o teatro no Brasil passou a 

existir depois do movimento pós-modernista. Admiro-me que o Sr. Tristão de 

Athayde, tendo assistido à representação de peças minhas, conhecendo o meu 

esforço para levantar o ―Teatro de Câmera‖ e sendo a pessoa que é, omita tão 

cuidadosamente o meu nome, datando esse esforço novo a partir de Nelson 

Rodrigues e, finalmente, enumerando pessoas que me parecem inteiramente 

destituídas de valor. Ora, O escravo é anterior ao Vestido de noiva - e creio ter sido 

por intermédio de O filho pródigo, que o Sr. Tristão de Athayde tomou 

conhecimento do Teatro Experimental do Negro. Certos silêncios, certas omissões, 

significam mais do que várias críticas de ataque, se partem de pessoas que 

aprendemos a admirar desde muito cedo. (CARDOSO, 2012, p. 277) 
 

Voltamos aqui ao ponto da incontornável proximidade implicada nessas tentativas de 

distanciamentos. A mágoa de Lúcio Cardoso estava atrelada ao fato de que ele e Nelson 

Rodrigues disputaram a luz mais forte da ribalta numa mesma época; e o pernambucano se 

projetou mais nesse cenário, assim como em ―A vida como ela é…‖. O que não significa que 

haja um desnivelamento de qualidade envolvido no maior ou menor sucesso. Os dois tiveram 

seus méritos e acabaram sendo reconhecidos em campos distintos. Aliás, é curioso que Nelson 

Rodrigues tenha se consagrado na dramaturgia, área de desejo de Lúcio Cardoso, enquanto o 

autor mineiro ficou reconhecido como um grande romancista, algo que o autor de Vestido de 

noiva, por sua vez, não conseguiu alcançar, embora o tenha buscado
15

. 

Nesse sentido, é mais fecundo observarmos o campo da disputa intelectual como 

caminho produtivo para os dois autores terem produzido trabalhos em gêneros distintos, mas 

                                                 
15

  Nelson Rodrigues revelou mais de uma vez ter ambição pela carreira de romancista, desejo que seria 

mesmo anterior à vontade de trabalhar com jornalismo ou teatro: ―A minha intenção primeira era ser romancista, 

eu não pensava no teatro.‖ (RODRIGUES, 2012, p. 54). Na biografia mais famosa sobre o dramaturgo, Ruy 

Castro chegou a apontar que, a despeito do teatro, o romance seria o habitat natural para a escrita de Nelson: 

―Não seria uma heresia afirmar que, mais até do que o teatro, o veículo ideal para Nelson era o romance‖ 

(CASTRO, 2013, p.300). 
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envoltos em uma atmosfera análoga
16

. Dias após a publicação de Flan, a qual dizia ser Lúcio 

Cardoso um reserva de Nelson Rodrigues, A Noite saiu em defesa do futuro autor da Crônica 

da casa assassinada, ressaltando suas qualidades de romancista e de poeta, atribuindo a ele 

uma frase que resume bem onde queremos chegar: ―A vulgaridade também pode ser 

imitada‖
17

. A nota publicada por A noite teria como título ―Rivalidades‖, e acima dela, havia 

um exemplo de uma disputa literária que, sabemos, fora bem produtiva para nós: Machado de 

Assis e Eça de Queirós. 

Admiradores confessos de Dostoiévski, Lúcio Cardoso e Nelson Rodrigues foram 

criadores de ambientes mais sombrios e religiosos, o primeiro, ou mais escandalizantes e 

folhetinescos, o segundo, mas que comungavam a representação de personagens em 

desespero, no limiar da loucura, em intensos debates morais. Os conflitos existenciais levam, 

em geral, a uma crescente sucessão de desequilíbrios, sugestões de crimes e exploração de 

tabus condensando-se em um desfecho trágico. Os rompantes do inconsciente, em ambos, são 

elementos determinantes para o desenvolvimento de seus enredos. Isso pode ser notado desde 

o suicídio/assassinato de Pedro, em A luz no subsolo, e no suicídio/acidente/assassinato de 

Alaíde, em Vestido de noiva; no filicídio de Donana de Laura, em O viajante, e no parricídio 

das filhas de Seu Noronha, em Os sete gatinhos; no suposto incesto entre Nina e André, em 

Crônica da casa assassinada, e entre Serginho e Geni em Toda nudez será castigada. 

O núcleo predileto de um e outro é a família; ou, melhor, o desvelamento da hipocrisia 

familiar, que esconde ódios mútuos, traições e rivalidades sob o véu da moralidade. Daí as 

armas do tabu e das provocações. 

Nesse diapasão, podemos situar declarações incendiárias como a feita por Lúcio 

Cardoso: ―Meu inimigo é Minas Gerais. O punhal que eu levanto, com a aprovação ou não de 

quem quer que seja, é contra Minas Gerais. Que me entendam bem: contra a família mineira 

[...]‖
18

; e por Nelson, ao dizer que optara por um caminho do teatro desagradável, cujas obras 

                                                 
16

  Um olhar positivo a respeito das polêmicas literárias é proposto por João Cezar de Castro Rocha em 

seu estudo Crítica literária: em busca do tempo perdido?. ―Por que não reconhecer que a polêmica é um dos 

motores mais dinâmicos da vida intelectual?‖ (ROCHA, 2011, p. 60), pergunta-se o pesquisador, para adiante 

defender que ―[...] a rivalidade de opções [...] constitui um elemento dinâmico que favorece a estruturação 

sistêmica, seja do sistema intelectual, seja do sistema de artes, pois a necessidade de desautorizar a argumentação 

do adversário depende da exposição dos próprios pressupostos.‖ (Ibidem, p. 70-71). O ensaísta, assim, traça a 

hipótese de que as disputas verbais entre escritores, mesmo quando se transformam em combustíveis 

inflamáveis, são dotadas de uma rivalidade criativa e fecunda, pois a tentativa de superação da estética alheia por 

vezes vale-se do interesse e conhecimento da produção rival que, ainda que para ser negada, passa a alimentar a 

própria criação de um autor. 
17

  Hildon Rocha, ―Homens & Obras‖, A Noite, 18 de maio de 1953, p. 3. 
18

  Fausto Cunha. Lúcio Cardoso (patético): ―Ergo meu livro como um punhal contra Minas‖. Jornal do 

Brasil. 25 de novembro de 1960. 
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são deliberadamente ―pestilentas, fétidas, capazes, por si sós, de produzir o tifo e a malária na 

plateia‖
19

. 

Desse modo, esperamos demonstrar como pode ser fértil uma análise comparativa entre 

a dramaturgia de Nelson Rodrigues e a prosa de Lúcio Cardoso. Nesta pesquisa de mestrado, 

nossa proposta é, ao efetuar uma leitura cruzada entre Crônica da casa assassinada e Toda 

nudez será castigada, evidenciar como estratégias discursivas similares entram em páginas – 

e em cena – enquanto ferramentas questionadoras dos valores de uma época. 

 

Escolha das obras e estruturação dos capítulos 

 

A escolha dessas obras como guias deste estudo, portanto, se deu em razão de serem 

elas contemporâneas entre si, e em função de propiciarem uma maior diversidade de gêneros 

literários para nosso estudo comparativo. Isto é, tendo em vista que Crônica da casa 

assassinada e Toda nudez será castigada estão inseridas em um período temporal comum e 

abordam questões similares, buscamos nos pautar também pela especificidade de cada obra, 

dada sua natureza romanesca ou dramatúrgica. 

Além disso, considerou-se a condição medular de tais textos, tanto para a estética de 

Lúcio Cardoso quanto para a de Nelson Rodrigues. ―Toda nudez exacerba as características 

do dramaturgo‖, afirmou Sábato Magaldi (2004, p. 159), ao passo que o crítico André Seffrin 

definiu o romance de Lúcio Cardoso como um farol de toda sua trajetória: ―[...] a Crônica, ao 

passo que era a superação do que veio antes, era também o elo que passou a dar sentido a 

todos os seus impasses e procuras desde 1934.‖ (CARDOSO, 2000, p. 11). Nessa esteira, ao 

determos maior atenção nos dois universos particulares, esperamos também que nossas 

considerações sejam válidas para caracterizar parte significante dos percursos criativos dos 

autores. Independente disso, durante a elaboração dos argumentos, esperamos vez ou outra 

também levar em conta outros trabalhos ficcionais de Nelson e de Lúcio, a fim de conferir 

maior coesão e amplitude a esta pesquisa. 

Pois bem, a partir disso, abordarei o romance e a peça através de três etapas. 

No primeiro capítulo, são tecidas observações a respeito da arquitetura narrativa de 

Crônica da casa assassinada e de Toda nudez será castigada, realçando elementos de 

convergência presentes em tais discursos ficcionais e seus laços com os discursos cultural e 

social do Brasil de meados do século XX. A chave de desenvolvimento das ideias parte da 

                                                 
19

  Nelson Rodrigues. ―Teatro desagradável‖. Revista Dionysos. 01 de outubro de 1949. 
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constituição dos tópicos da decadência e da desagregação familiar nos dois textos, por meio 

da análise do comportamento das personagens e do cruzamento de discursos entre o mundo 

narrado das obras e outras questões provenientes do universo extraliterário, em um constante 

diálogo, principalmente, com os pressupostos de Mikhail Bakhtin e Antonio Candido. 

No segundo capítulo, a proposta é tentar compreender a presença dos tabus — pontos 

recorrentes nos universos estéticos dos escritores — na obra romanesca e no texto 

dramatúrgico. Sugestões de incestos, suicídios, câncer, desejos proibidos e ódios enraizados 

são questões facilmente encontradas em ambos os textos. São aventadas ainda possibilidades 

quanto à ênfase sobre os interditos nas escritas de Lúcio Cardoso e de Nelson Rodrigues e a 

participação desses temas tabus na intensificação do efeito de decadência. 

Como última incursão, no terceiro capítulo procuramos transitar pelas concepções dos 

autores analisados sobre a criação de narrativas desagradáveis e provocativas. Nessa 

perspectiva, extraímos dos mundos narrados das famílias Meneses e de Herculano trechos que 

ilustram bem o caráter de aversão engendrado pelos textos. Achamos importante, ainda nessa 

etapa, trazer à baila reflexões sobre o papel da literatura na provocação do receptor, situando o 

lugar da abjeção na natureza geral da literatura e buscando entender a pertinência desses 

discursos considerados repugnantes para as construções ficcionais. Abordamos, por fim, a 

pertinência dos debates propostos por tais ficções na atualidade – aquilo que Bakhtin definiu 

como o grande tempo de cada manifestação artística. 
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1 - Vozes da desagregação 

 

O que atrapalhava a verdade era a roupa, o impermeável entre o mundo interior e o 

mundo exterior. A reação contra o homem vestido.
20

 

Manifesto antropófago. Oswald de Andrade, 1928 

 

1.1 – Ficção moderna e fragmentação da realidade unívoca: a construção de discursos 

no romance e na peça 

 

O romance Crônica da casa assassinada (1959), de Lúcio Cardoso, estrutura sua 

narrativa por meio de uma orquestração de vozes enunciadas a partir de distintos pontos de 

vista. Diversos personagens funcionam como narradores, deixando escritos de diversos 

gêneros testemunhais, como cartas, diários, confissões, depoimentos e livros de memórias. 

São, ao todo, 56 capítulos intercalados, assinados por dez personagens diferentes e 

organizados fora de uma linearidade temporal, em que os caracteres expressam os 

acontecimentos em flashbacks e flashforwards. O único personagem de relevo a não ter a 

experiência registrada pela própria pena é Demétrio Meneses, justo aquele que joga à surdina 

com o desígnio de outros vários caracteres, incentivando-os a agir. 

O dispositivo de lançar mão de diversos gêneros narrativos para a constituição 

romanesca por si não representou uma novidade surgida com esse livro do autor mineiro. Já 

em 1748, uma das pedras inaugurais do romance, Clarissa, de Samuel Richardson, usara um 

expediente epistolar, tendo sido estudado por Ian Watt, em A ascensão do romance (1957), 

como exemplo do quanto o gênero romanesco se desenvolveu a partir de uma espécie de 

colagem de outros tipos discursivos. 

Em alguns de seus textos, Mikhail Bakhtin posiciona-se de igual modo. Em Teoria do 

romance I (2015b, p. 27), o pensador russo estabelece que o romanesco é composto por meio 

de pluriestilos e heterodiscursos. Em seus escritos intitulados Fragmentos dos anos 1970-

1971, Bakhtin bate na mesma tecla e toca em um ponto bastante pertinente para nosso 

trabalho: ―O romance, desprovido de estilo e situação, no fundo não é gênero; ele deve imitar 

(representar) quaisquer gêneros extraliterários: a narrativa de costumes, cartas, diários, etc‖ 

(BAKHTIN, 2017, p. 22). 

A singularidade da Crônica da casa assassinada, em relação a essa natureza 

polifórmica própria do romance, reside naquilo que Eric Auerbach caracterizou como 

representação pluripessoal da consciência da prosa moderna. No capítulo ―A meia marrom‖ 
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  Disponível em Teles (2009, p. 505). 
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do livro Mimesis (2015, p. 471-498), o filólogo alemão analisa a ficção de Virginia Woolf, 

Marcel Proust e James Joyce, entre outros autores, para dela extrair traços gerais das 

inovações da literatura da primeira metade do século XX. Para Auerbach, a pretensão de 

representar uma realidade exterior objetiva não era almejada por alguns escritores do período 

do entre-guerras, os quais optaram por aumentar a riqueza de perspectivas, não relegando a 

um narrador central o papel de dominar a realidade do mundo narrado. Ilustra bem esse 

panorama um livro como O som e a fúria (1929), de William Faulkner. O romance se 

estrutura em quatro partes, narradas por três personagens distintos que contam a mesma 

história da decadência da família Compson de acordo com cada ótica. Ou seja, é e não é a 

mesma história, pois o ângulo de visão modifica radicalmente as impressões. 

Há, em tal exemplo de criação ficcional, uma maior autonomia das personagens em 

relação ao antigo modelo de narrador deliberadamente onisciente e controlador das ações dos 

caracteres. Essa marca de certa independência dos personagens foi percebida por Bakhtin ao 

caracterizar o que ele denominou de romance polifônico em Dostoiévski: 

 

A multiplicidade de vozes e consciências independentes e imiscíveis e a autêntica 

polifonia de vozes plenivalentes constituem, de fato, a peculiaridade fundamental 

dos romances de Dostoiévski. Não é a multiplicidade de caracteres e destinos que, 

em um mundo objetivo uno, à luz da consciência una do autor, se desenvolve nos 

seus romances; é precisamente a multiplicidade de consciências equipolentes e seus 

mundos que aqui se combinam numa unidade de acontecimento, mantendo sua 

imiscibilidade. (BAKHTIN, 2015, p. 4-5) 
 

Um dos grandes debates a respeito do romance aqui estudado se dá, justamente, em 

torno da independência de personagens que narram suas próprias experiências. Em 1960, o 

poeta Manuel Bandeira escreveu uma análise da trajetória artística de Lúcio Cardoso, 

posteriormente publicada na Edição Crítica da Crônica da casa assassinada, de 1997. No 

texto, o autor de ―Os sapos‖ aponta para o que, posteriormente, seria muito enfatizado como 

uma deficiência estilística do livro: 

 

As personagens do romance – Nina, Valdo, Ana, o coronel, o farmacêutico, o 

incrível Timóteo, todos, continuam a viver na minha imaginação, inapagáveis. No 

entanto, por ocasião da leitura como me incomodava que todos escrevessem da 

mesma maneira, que é afinal a maneira de Lúcio! (BANDEIRA, 1997, p. 768) 

 

De acordo com os favoráveis a esse ponto de vista, o romance do autor mineiro não 

poderia ser considerado polifônico por conta da hipertrofia do estilo pessoal do autor ofuscar 

a relativa soberania que caracterizaria a polifonia romanesca. 
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Mesmo respeitando a legítima análise proposta por Manuel Bandeira, minha leitura 

aponta em direção contrária, ao vislumbrar o caráter da pluripresença de personagens-

narradores enquanto elemento constitutivo da polifonia em Crônica da casa assassinada. 

O próprio Bakhtin desconsiderou o traço de uma certa isonomia de linguagem em 

Dostoiévski enquanto elemento contrário à polifonia: 

 

Do ponto de vista da linguística pura, entre o uso monológico e polifônico do 

discurso na literatura de ficção não se devem ver quaisquer diferenças realmente 

essenciais. Por exemplo, no romance polifônico de Dostoiévski há bem menos 

diferenciação linguística — ou seja, diversos estilos de linguagem, dialetos 

territoriais e sociais, jargões profissionais, etc. — do que em muitos escritores de 

obras centradas no monólogo, como Tolstói, Pissiemski, Lieskóv e outros. Pode 

inclusive parecer que os heróis dos romances de Dostoiévski falam a mesma 

linguagem, precisamente a linguagem do autor. Muitos, inclusive L. Tolstói, 

acusaram Dostoiévski dessa uniformidade de linguagem. (BAKHTIN, 2015, p. 208) 
 

Para o filósofo russo, aliás, a presença da polifonia não elimina a figura do autor; ao 

contrário, é uma própria afirmação da autoria o ato de forjar a estrutura polifônica. Por isso, 

deve-se sempre falar em relativa soberania dos discursos das personagens, pois ―[...] essa 

independência e liberdade integram justamente o plano do autor‖ (Ibidem, p. 12). 

 É importante esclarecer que a noção de autoria de Bakhtin não diz respeito exatamente 

à figura encarnada do escritor. Voltando aos Fragmentos dos anos 1970-1971 – Bakhtin, 

(2017, p. 45), notamos que sua concepção prevê um autor primário, externo à obra, o qual cria 

um autor secundário, ou imagem de autor, que seria a instância organizadora do universo 

narrado, comportando-se algumas vezes como narrador, mas nem sempre. 

Assim, no caso de Crônica da casa assassinada, temos a presença de múltiplos 

caracteres também narradores que relatam seus pontos de vista sobre os acontecimentos do 

enredo. Ainda que possuam singularidade de ideias e linguagem, temos que considerar que os 

personagens não são, de fato, autores do que produzem, mas há uma imagem de autor que, 

implícita, orquestra todas as enunciações. O caso desse romance é ainda mais complexo ao 

levarmos em conta que ainda pode haver um personagem não declarado, visto que as 

narrativas das outras personagens foram selecionadas, arranjadas em determinada ordem e, 

principalmente, parecem muitas vezes dirigir-se a um interlocutor que as inquire sobre os 

acontecimentos que abateram a família Meneses
21

. 

O romance de Lúcio Cardoso principia, por assim dizer, pelo seu final. O capítulo de 

abertura, ―Diário de André (conclusão)‖, anuncia desde logo o clímax do enredo, inserindo a 
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  Há uma pesquisa em andamento do colega Eduardo Marinho da Silva, estudante de mestrado da 

Universidade de São Paulo, que se dedica a investigar as possibilidades interpretativas desse personagem 

enigmático do romance de Lúcio Cardoso. 
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narrativa no velório da personagem Nina, supostamente mãe do personagem que escreveu 

esse diário, e informando o leitor sobre sua relação incestuosa com ela. O início desse escrito, 

um atormentado solilóquio, já dá o tom emotivo e poético no qual o personagem de dezesseis 

anos procura entender a partida da mãe/amante: ―... meu Deus, que é a morte? [...] Que é o 

para sempre senão o existir contínuo e líquido de tudo aquilo que é liberto da contingência, 

que se transforma, evolui e deságua sem cessar em praias de sensações também mutáveis?‖ 

(CARDOSO, 2000, p. 19). 

A partir do começo, já tensionado em alta voltagem dramática ao mesclar morte, desejo 

proibido e decrepitude da situação familiar, a narrativa impõe ao leitor uma curiosidade de 

saber tudo o que ocorreu. É como se fôssemos levados antes para a cena de um crime a fim de 

que sua atmosfera sinistra nos atiçasse o interesse em saber os sucedidos que culminaram 

naquilo. Quais mistérios cercam a morte de Nina? Como ela e seu aparente filho puderam 

desenvolver uma relação amorosa? 

Crônica da casa assassinada se desenvolve ancorada em tais incógnitas. Em seguida à 

conclusão do Diário de André, são expostos diversos outros escritos de diferentes 

personagens: cartas, narrativas, mais trechos de diários, depoimentos, confissões e livros de 

memória; todos destinados a desfiar o enredo do que levou a casa à situação atual.  

Através da pluralidade de perspectivas, sabe-se que a Chácara dos Meneses, localizada 

no município fictício de Vila Velha, Minas Gerais, está em situação de decrepitude. A atual 

geração da família, formada pelo primogênito Demétrio, sua esposa Ana e seus irmãos Valdo 

e Timóteo, assiste ao desmoronamento econômico e ao esfacelamento do antigo prestígio 

ostentado pelos Meneses, que no passado foram símbolo da aristocracia rural daquele lugar. 

Os Meneses atuais, principalmente o chefe Demétrio, anseiam pela cortesia de uma visita à 

Chácara da única família da região que os supera em nobreza, a do Barão, e temem a perda da 

posição que possuem frente ao pequeno vilarejo em que estão instalados. 

O esforço pela manutenção do legado da família Meneses e seus sinais de tradição em 

meio à situação de penúria do presente é, nesse sentido, o que move o núcleo conservador da 

casa (ou não o deixa mover-se, dada a condição dos Meneses serem o que Oswald de Andrade 

chamaria de elite vegetal
22

). Além de Demétrio, tal grupo é integrado por Ana e Valdo, os 

quais demonstram em suas enunciações a submissão aos códigos do primogênito. 

Demétrio é o único personagem de destaque que não possui narrativa própria. Suas 

enunciações, entretanto, podem ser percebidas, de modo direto ou por influência indireta, 
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  No Manifesto Antropófago, de Oswald de Andrade, tem-se: ―Contra as elites vegetais. Em 

comunicação com o solo‖ (TELES, 2009, p. 504).  
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através dos discursos de outros caracteres, quando estes reproduzem situações de diálogo com 

o patriarca, por exemplo. 

Valdo é um ser passivo, que destila seus escritos sempre em linhas de cautela, bom 

senso e racionalidade que contrastam com o estilo impulsivo de André, por exemplo, pondo 

em xeque o monoestilismo do romance. Aos poucos, sua atitude ganha ares mais 

inconformados e ele passa a questionar e rivalizar com seu irmão mais velho. 

Ana, por sua vez, é uma criatura tolhida por ter sido educada desde criança para o 

casamento arranjado com Demétrio. Seu mundo se limita, assim, a ecoar os ditames do 

marido. Essa sua verdade particular somente passa a ser abalada com a aparição de uma 

criatura que lhe era oposta em comportamento e personalidade. 

O discurso da tradição familiar tem o cenário de decadência agravado com a chegada da 

personagem Nina, carioca por quem Valdo se apaixonara durante uma visita ao Rio de 

Janeiro. Casada às pressas com Valdo, a personagem causa alvoroço em Vila Velha e na 

família por seus hábitos liberais, suas roupas consideradas extravagantes e seus 

questionamentos àquele sistema de vida pacato e acanhado. O discurso de Nina traz, ao 

contrário, sede de movimento. Em um diálogo registrado no diário da governanta Betty, por 

exemplo, fica patente a desarmonia da recém-chegada com o ambiente de Vila Velha: 

 

Desde que entrou no quarto, começou a desarrumar a grande quantidade de malas 

que trouxe consigo. Indaguei a ela para que tantos vestidos, se tinha intenção de usá-

los todos. E acrescentei: ―Aqui em casa saem tão poucas vezes!‖ Ela me respondeu 

com irritação: ―Que me importa se nesta casa saem ou não? Farei exatamente o que 

eu quiser‖. E indagou-me em seguida se não havia divertimentos na cidade, bailes, 

teatro, reuniões de qualquer espécie. Não pude deixar de rir [...] (CARDOSO, 2000, 

p. 112). 
 

A mesma Betty já havia escrito em seu diário sobre o mal-estar causado pelos modos de 

vestir de Nina. Durante o almoço realizado logo após sua chegada na casa, Nina ouviu de 

Demétrio: ―— Desculpe, Nina, mas é que todos aqueles chapéus e vestidos são inúteis na 

roça. Você sabe que estamos na roça, não sabe? Aqui — ele apontou com um gesto 

displicente — as mulheres se vestem como Ana‖ (Ibidem, p. 65). A referência feita de modo 

relaxado aos hábitos de Ana causa desânimo em Nina. Ana, que se vestia sempre de preto e 

mantinha os cabelos somente presos, carregava um ranço de tradição incompatível com o jeito 

de ser da carioca. Amuada após o almoço, a novata se queixa a Betty sobre o tratamento 

acusatório que havia recebido: ―— Essas velhas famílias sempre guardam um ranço no fundo 

delas. Creio que não suportam o que eu represento: uma vida nova, uma paisagem diferente‖ 

(Ibidem, p. 66). 
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Além da personagem da governanta, figura cujo posto revela o grau aristocrático a que 

tenta ancorar-se a família, outros seres periféricos ao miolo familiar possuem vozes 

narrativas: o médico, o farmacêutico e o Padre Justino, por exemplo. Estes, por estarem em 

posição exterior e relativamente mais distanciada, revelam o que, muitas vezes, fica oculto 

pelos escritos dos Meneses
23

. Ademais, parecem possuir função específica. O médico, por 

exemplo, atua como amparo diante dos constantes episódios em que os habitantes da Chácara 

põem a própria vida em risco. O farmacêutico age nas ocasiões de ausência do médico e 

presta auxílios gerais às solicitações de Demétrio e Valdo, sobretudo. O Padre Justino, 

personagem próximo à família há longa data, exerce função de conselheiro espiritual e 

socorre os embates existenciais enfrentados principalmente por Ana. 

Por meio dessas criaturas circundantes aos Meneses, tomamos conhecimento da 

sucessão de escândalos desencadeados a partir da vinda de Nina. Inadaptada ao novo lar, a 

carioca passa a ser acusada de trair Valdo com o jardineiro Alberto. Diante das incriminações 

atiradas por Demétrio, Valdo tenta suicídio, mas fracassa. A situação piora após o anúncio da 

gravidez de Nina que, sob influência do primogênito, se retira da Chácara com o pretexto de 

ter melhor assistência para o parto no Rio de Janeiro. Temendo o retorno da personagem, Ana 

vai até a capital federal da época e regressa à Chácara somente com o recém-nascido André, 

suposto fruto de Nina e Valdo. 

Após quinze anos, Nina, sem recursos no Rio, resolve retornar a Vila Velha. Seu 

regresso desestabiliza ainda mais o panorama de decadência econômica e existencial dos 

Meneses. Nina passa a se relacionar com seu filho ao mesmo passo em que descobre um 

câncer no seio em estágio avançado. Sua morte iminente leva os outros personagens a um 

estado de paroxismo constante. Uma frase de André resume o clima: ―De instantes assim, eu 

sei, é que são feitos os transportes de certas loucuras‖ (Ibidem, p. 254). 

Subjacente a todas as narrativas, há Timóteo, o mais novo dos irmãos. Considerado 

pelos outros um ser ―de hábitos fantásticos‖ (Ibidem, p. 104), Timóteo costuma travestir-se 

com roupas de mulher. Mais do que isso, ele se traja com os antigos vestidos suntuosos de sua 

mãe que, no seu corpo rotundo, se esgarçam e deformam. Eis uma síntese do 

desmantelamento simbólico dos Meneses. Indignado com o que considera ultrajante, 

                                                 
23

  Somente a título de curiosidade, é interessante notar como esses personagens ―de fora‖ também foram 

incorporados como tipos de narradores distanciados em uma adaptação do romance de Lúcio Cardoso para o 

teatro. A peça foi adaptada por Dib Carneiro Neto e teve montagem dirigida por Gabriel Villela no ano de 2011. 

No texto de apresentação, tal estrutura é assim explicada: ―Um trio de personagens narra acontecimentos e fala 

quase sempre se completando, os três diretamente voltados para a plateia. É uma trindade popular que faz o 

papel de uma espécie de coro. São ―os de fora da casa‖: o farmacêutico Aurélio, o médico Dr. Vilaça e padre 

Justino.‖ (CARNEIRO NETO, 2013, p. 10) 
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Demétrio proíbe qualquer tipo de contato de Timóteo com o mundo fora do seu quarto. Ana, 

em uma de suas confissões, relata que a exclusão desse personagem ocorre ―como se silencia 

sobre uma doença reservada‖ (Ibidem, p. 104). 

Assim, a montagem de Crônica da casa assassinada se dá a partir de um choque 

discursivo entre personagens representantes da esfera de conservação e esse outro lado 

dissonante, de transgressão de valores arcaicos, formado por Nina e Timóteo, que polemizam 

com o valor familiar reinante. Seus gestos visam atirar longe o véu da falsa sobriedade que 

oculta os reais sentimentos subterrâneos dos quais se nutrem os Meneses. 

Veremos, agora, de que modo se arquiteta narrativamente Toda nudez será castigada. O 

texto dramatúrgico de Nelson Rodrigues, encenado pela primeira vez em 1965, foi 

categorizado pelo próprio autor como uma ―obsessão em três atos‖. Por sua vez, o crítico 

Sábato Magaldi inseriu essa peça entre as chamadas ―Tragédias cariocas‖
24

. 

Toda nudez será castigada se descortina também a partir de uma morte. Tomamos logo 

conhecimento sobre o momento apoteótico da história — o suicídio da personagem Geni — 

através do registro em voz deixado por ela ao marido Herculano. Portanto, de saída, há um 

suspense sobre as motivações desse gesto desesperado. 

Herculano, ao chegar em casa de viagem, recebe uma fita cassete da empregada, insere-

a no aparelho e escuta da esposa: ―Quem te fala é uma morta. Eu morri. Me matei. [...] ouve 

até o fim [...] Há uma coisa que você não sabe, nem desconfia, uma coisa que você vai saber 

agora, contada por mim e que é tudo‖ (RODRIGUES, 1994, p. 1052). A narrativa, então, se 

abre em um longo flashback, durante o qual Geni narra acontecimentos reveladores sobre a 

família de Herculano. 

A rememoração, utilizada enquanto recurso construtivo do enredo, não representava um 

método novo no teatro de Nelson Rodrigues. Sua segunda obra, Vestido de noiva (1943), já 

havia empregado semelhante expediente, de maneira ainda mais radical. Se me permitem, 

rememoremos: Vestido de noiva abalara a cena teatral brasileira ao propor em cena, no dizer 

de Décio de Almeida Prado, ―um drama irrepresentável se não em termos modernos‖ 

(PRADO, 2009, p. 40). A peça se desenvolve a partir de três planos — alucinação, realidade e 

memória —, por intermédio dos quais a personagem Alaíde, em uma mesa cirúrgica, tenta 

ordenar a própria confusão mental nos instantes que precedem sua morte. 
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  Sábato Magaldi, um dos mais destacados leitores do teatro de Nelson Rodrigues, propôs o agrupamento 

de sua dramaturgia em três ciclos, que não correspondem a uma ordem cronológica: ―Peças psicológicas‖, 

―Peças míticas‖ e ―Tragédias cariocas‖.  
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Ainda de acordo com Décio de Almeida Prado (Ibidem, idem), a inovação operada por 

Nelson Rodrigues dizia respeito a não mais fazer teatro somente enquanto representação de 

histórias, mas explorar construções de cena que incorporassem estruturalmente o enredo; a 

forma, assim, se valoriza em relação ao conteúdo. Ao entender que a realização cênica 

poderia ir além da compreensão naturalista e unívoca da realidade, Nelson Rodrigues — e não 

nos esqueçamos de Zbigniew Ziembinski, diretor da primeira montagem de Vestido de noiva 

— abriu a possibilidade de levar à ribalta do teatro brasileiro instâncias como o imaginário, a 

memória e a alucinação. 

Houve, também no teatro, um nítido impacto da concepção modernista de pluralidade 

de perspectivas a respeito do real. Nesse aspecto, notamos uma aproximação entre o 

pensamento de Erich Auerbach, já mencionado a respeito da prosa de Lúcio Cardoso, e a 

concepção de dramaturgia proposta pelo autor de Toda nudez será castigada. 

Em tal cenário, no qual a ideia de realidade exterior objetiva se dissolve também no 

teatro, cabe uma pergunta: haveria, do mesmo modo, polifonia no gênero dramático? 

Segundo a antiga definição do drama estabelecida na Poética de Aristóteles, tal gênero 

se caracterizaria ―mediante as pessoas imitadas, operando e agindo elas mesmas‖ 

(ARISTÓTELES, 1992, p. 106), diferindo-se da epopeia, na qual o autor se põe ―assumindo a 

personalidade de outros‖ (Ibidem, idem). 

Ora, se desde essa definição clássica considera-se que, no drama, os personagens 

aparentemente possuem maior liberdade de imitar diretamente, sem a clara interferência de 

uma instância narradora, tal gênero não teria uma maior propensão à plenivalência de 

diferentes vozes? 

Apesar de ter destinado a maior parte de seus estudos ao gênero romanesco, Bakhtin 

frequentemente elaborou comentários e pinçou exemplos do universo teatral, principalmente 

oriundos da obra de Shakespeare. Comentando sobre a possibilidade de haver polifonia no 

teatro, o pensador russo foi categórico: 

 

Achamos que Lunatcharski tem razão no sentido de que é possível observar alguns 

elementos ou embriões de polifonia nos dramas shakespearianos. Ao lado de 

Rabelais, Cervantes, Grimmelshausen e outros, Shakespeare pertence àquela linha 

de desenvolvimento da literatura europeia na qual amadureceram os embriões da 

polifonia e que, nesse sentido, foi coroada por Dostoiévski. Achamos, porém que 

não se pode, absolutamente, falar de uma polifonia plenamente constituída voltada 

para um fim, pelas seguintes razões. Em primeiro lugar, o drama é por natureza 

estranho à autêntica polifonia; o drama pode ter uma multiplicidade de planos, mas 

não pode ter uma multiplicidade de mundos; admite apenas um, e não vários 

sistemas de referência. (BAKHTIN, 2015, p. 38, grifo do autor) 
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A posição tomada por Anne Ubersfeld, em Para ler o teatro, nos ajuda a completar o 

entendimento da posição exposta por Bakhtin. É que no teatro há a presença incontornável do 

autor enquanto domínio dado no texto. Ainda que passem despercebidas para quem assiste a 

um espetáculo teatral, as didascálias representam o espaço do autor e são imprescindíveis 

quando da leitura de uma obra dramatúrgica. 

 

A distinção linguística fundamental entre o diálogo e as didascálias tem a ver com a 

enunciação, isto é, com a pergunta quem fala? No diálogo, é este ser papel que 

chamamos de personagem (distinta do autor); nas didascálias, é o próprio autor que: 

a. nomeia as personagens (indicando a cada momento quem fala) e atribui a cada um 

um lugar para falar e uma parte do discurso; b. Indica os gestos e as ações das 

personagens, independentemente de qualquer discurso. (UBERSFELD, 2013, p. 7, 

grifos da autora). 
 

Se a existência plena de uma polifonia no teatro, tal como vista na ficção 

dostoievskiana, é coibida pela própria estrutura do gênero, seria preferível falar em 

dialogismo, ou seja, a característica de todo discurso valer-se de outros para elaborar a si 

próprio. Esse conceito é fundamental para a leitura de Toda nudez será castigada, pois a peça 

se constrói em uma primeira camada a partir da enunciação da personagem Geni, mas sua 

enunciação contém discursos outros dos demais personagens que compõem a história. A 

situação se torna mais complexa ainda ao considerarmos que sua fala se dirige a um 

interlocutor específico, no caso Herculano. Assim, a instância de significação dessa obra 

dramatúrgica poderia ser pensada no encontro das rememorações de Geni com a mente de 

Herculano, no instante em que as escuta e imagina as cenas sugeridas pela esposa já morta. 

Uma questão muito debatida a respeito dessa peça é sua suposta falta de 

verossimilhança, dado que são detalhados acontecimentos nos quais Geni não estava presente; 

nesse sentido, já foi sugerida uma interpretação interessante da obra como um amálgama 

entre, por um lado, narração e memória de Geni e, por outro, lembranças do próprio 

Herculano
25

. 

 Desse modo, temos conhecimento do que se passou subterraneamente com a família e 

não era de conhecimento de Herculano, sujeito que antes de pôr a fita no aparelho havia 

chegado em casa de viagem com um ―cansaço feliz‖ (RODRIGUES, 1994, p. 1051), 
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  Esse viés interpretativo guiou duas das montagens que obtiveram êxito nas últimas décadas: A 

encenação dirigida por Cibele Forjaz, em 2000, e a montagem do espetáculo com direção de Paulo de Moraes, 

do Armazém Cia. De Teatro, em 2005. Os diretores comentam sobre a perspectiva da memória de Herculano em 

entrevista dada durante o ―Encontro Com Nelson ao Pé da Cena‖, evento paralelo à Ocupação Nelson Rodrigues, 

realizada em 2012: https://youtu.be/mhd0RYDcir4. Vale dizer, entretanto, que esse percurso é possibilitado pela 

esfera do leitor, dadas as lacunas do texto, não parecendo ser sugerido pelo que está na obra dramatúrgica. Há, 

inclusive, cenas rememoradas de episódios nos quais tanto Geni quanto Herculano não estavam presentes, como 

os diálogos entre Serginho e Patrício. 

https://youtu.be/mhd0RYDcir4
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conforme a rubrica indica, e clamando por Geni em uma imagem do retorno do bom pai à 

suposta harmonia do lar. 

 A família de Herculano agrega diversos membros, que convivem em uma mesma casa: 

além de seu filho Serginho, lá moram seu irmão Patrício e suas tias, nomeadas somente como 

Tia nº 1, Tia nº 2 e Tia nº3. Patrício é um fanfarrão sustentado por Herculano, que nutre pelo 

irmão sentimentos dissimulados de perversidade e vingança. Segundo ele, seu ódio baseia-se 

no fato de que Herculano não lhe socorreu da falência. As tias representam o coro da 

repressão da libido. Escutam às portas e até mesmo vigiam as cuecas dos homens da casa para 

saber sobre seus comportamentos sexuais. Criado sob os olhares das tias solteironas e virgens, 

Serginho, de dezoito anos, cresce como elas. Em uma de suas falas, Herculano diz que o filho 

tem ―[...] nojo, nojo de sexo. Horror‖ (Ibidem, p. 1062). 

 Além dos elementos nucleares, a trama se completa com a presença do Padre Nicolau 

e do médico da família. Conselheiros espiritual e científico, eles aparecem em situações nas 

quais os outros personagens estão aflitos e necessitam de algum tipo de auxílio. 

 Nesse panorama, somos apresentados a um Herculano que perdera a mulher 

recentemente, vítima de câncer no seio. Afundado no luto conforme lhe exige a família, o 

chefe está por um triz do suicídio. Temendo tal fim, as tias resolvem intervir. ―Tia nº 2: 

Herculano é o chefe da família. Não pode morrer‖ (Ibidem, p. 1053). Elas, assim, pedem a 

Patrício que chame o padre. Este, por sua vez, tem outra ideia: apresentar o pudico viúvo a 

uma prostituta de nome Geni. Mas, claro, é de outra forma que ele apresenta às tias sua ideia: 

 

PATRÍCIO — Tive uma ideia genial! Me lembrei de uma mulher que talvez salve 

Herculano mais depressa que o padre. Uma mulher que. 
TIA Nº 1 (rápida) — Espírita? 
PATRÍCIO (desconcertado) — Se é espírita? (disfarçando) Não vou entrar em 

detalhes. Mas pode ser uma solução. 
TIA Nº 3 (furiosa) — Nós queremos o padre Nicolau! (Ibidem, p. 1053) 

  

 Patrício, ao que tudo indica, já foi cliente de Geni, pois ela cobra-lhe dívidas e o 

adverte quando ele pede seus favores: ―Outra surubada eu não faço, por dinheiro nenhum‖ 

(Ibidem, 1054). No decorrer da conversa inicial com a prostituta, Patrício revela não só suas 

intenções, mas também sopra indicações importantes de sua sombria personalidade: 

 

PATRÍCIO — Meu irmão está lá, cada vez mais viúvo. Mandou todos os ternos pra 

tinturaria. O único luto do Brasil. 
GENI — E daí? 
PATRÍCIO — Daí as minhas tias estão apavoradas. Eu tenho uma família só de tias. 

É tia por todo canto. E elas têm medo de que, de repente, o mano meta uma bala na 

cabeça. Mandaram chamar o padre Nicolau que está com asma. Eu então, a título de 

piada, disse que conhecia uma senhora, etc e tal. 
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GENI — Mas a mulher não era chata? 
PATRÍCIO — Até que se prove que era chata! (muda de tom) Herculano não pode 

morrer. Cada tostão que eu gasto depende dele. Ele me esculhamba mas solta a erva. 

(num apelo) Geni, tu vais me salvar a pátria! 
GENI — Mas como salvar a pátria? 
PATRÍCIO (exaltando-se) — Eu sou o cínico da família. E os cínicos enxergam o 

óbvio. A salvação de Herculano é mulher, sexo! (triunfante) Para mim, não há óbvio 

mais ululante. (Ibidem, p. 1055) 

 

 A construção frasal em tom hiperbólico, que caracteriza o estado pesaroso de 

Herculano, ecoa outras afirmações presentes no teatro de Nelson Rodrigues, dadas ao estilo de 

máximas. A expressão ―O único luto do Brasil‖ para designar o irmão viúvo de Patrício, por 

exemplo, se parece com a afirmação de um personagem de Os sete gatinhos (1958). Nesta 

outra tragédia carioca, Seu Noronha, que defende a virgindade da filha Silene tal qual dogma 

religioso, proclama: ―[...] eu descobri que, entre todas as meninas da Terra, só ela é virgem e 

só ela é menina [...]‖ (Ibidem, p. 857). 

 Acontece que, em geral, essas declarações cheias de efeito carregam uma ironia que as 

trai poucos passos adiante. No caso da Silene de Os sete gatinhos, apesar do grotesco esforço 

de seu pai, ela engravida enquanto frequenta um rígido colégio interno. Em Toda nudez será 

castigada, o mesmo Patrício que elevou o luto do irmão demonstra conhecimento da 

fragilidade dos desejos recalcados de Herculano. ―Geni, meu irmão é um casto. E o casto é 

um obsceno.‖ (Ibidem, p. 1056). Com acento proverbial, o oxímoro ―todo casto é um 

obsceno‖ é o alicerce geral que governa quase todos os movimentos da peça. 

 Assim, a base de pudor e vigilância que paira sobre a casta ordem superficial da 

família de Herculano é desestabilizada pela estratégia de Patrício ao inserir esse novo 

elemento na família. 

 Após Patrício embebedar Herculano e apresentar-lhe uma foto da prostituta, há um 

corte para a cena do chefe de família já na zona de meretrício. Ele acorda em pânico ao lado 

de Geni e esta revela o que sucedeu: os dois passaram por uma maratona de doze transas em 

72 horas. Durante o período, Herculano, sob efeito de bebida, flexibilizou suas próprias 

retenções, o que explica a intensidade sexual e o fato dele ter maldito a falecida esposa. Já 

consciente, ele fica perplexo com o que sabe, insulta Geni e literalmente cai de quatro: 

 

HERCULANO — Sua nojentinha! 
GENI (furiosa) — Quem é que é nojenta? 
HERCULANO — Você, sua vagabunda! 
(Sem querer e sem sentir, Herculano se põe de gatinhas na cama.) 
GENI — Não me humilhe que eu te. 
HERCULANO (cortando) — Ninguém te humilha! Você está debaixo de tudo! 

Você é um mictório! Público! Público! 
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GENI — Pois olhe. Você me disse que tua mulher não chegava a meus pés. Disse. 

Você berrava: ―A minha mulher era uma chata!‖ 
HERCULANO (aterrado) — Não. Não! Uma santa, uma santa! Se repetir isso eu te 

mato! 
(Geni solta o riso; novamente, Herculano está de quatro.) (Ibidem, p. 1060) 

  

 O gesto de cair de quatro, mais do que o espanto de ver-se naquela discussão, com 

aquela interlocutora e naquele ambiente, denota o quanto Herculano, ao dar vazão aos 

próprios desejos pela primeira vez — vale dizer que até então ele só havia dormido com a 

esposa —, se aproximava de um nível instintivo e, portanto, animal do ser humano. 

 Na peça Álbum de família (1946), estratégia semelhante é empregada na constituição 

do personagem Nonô que, após ter relação incestuosa com a mãe, passa a correr nu e uivar 

pelos campos da propriedade em que vive: ―Hoje, está rodando, em torno da casa, como um 

cavalo doido!‖ (Ibidem, p. 524), fala sua Tia Rute, fundindo, assim, homem e natureza. 

 Em certo diálogo com Patrício, Geni afirma: ―Aos seis, sete anos, eu vi um cavalo, um 

cavalo de corrida. Senti que não há ninguém mais nu do que certos cavalos.‖ (Ibidem, p. 

1056); para, na cena seguinte do seu encontro com Herculano, chamá-lo justamente de cavalo 

após ele tratá-la com rispidez. 

 Eis, assim, uma breve síntese do que se passa com Herculano e sua família a partir do 

contato com o elemento de violação das regras representado por Geni. Apesar do choque 

inicial, Herculano não é mais capaz de conter seus desejos e acaba por encontrar Geni outras 

vezes. A prostituta, por seu turno, é obsedada com a ideia de que vai morrer com um tumor no 

seio. Atraída pela morte da esposa de Herculano, cuja causa havia sido justamente câncer de 

mama, a personagem alimenta a relação com o viúvo: ―Herculano, você me interessou de 

cara. Te confesso. Talvez porque havia uma morta. Uma morta entre nós dois. E a ferida no 

seio‖ (Ibidem, idem). 

 Embora tente dissimular em casa, Herculano e seus novos hábitos não escapam à 

vigilância de Serginho e das três tias. O menino acossa o pai ao vê-lo colocar talco nos pés. 

Isso mesmo: para Serginho, aquilo representava um gesto obsceno. Indignado, Herculano 

pergunta às tias se o uso de talco é algo indecente, ao que a Tia nº 3 fala por todas: ―Nós 

achamos! Nós achamos!‖ (Ibidem, p. 1071). As tias, por sinal, passam a conferir as próprias 

cuecas de Herculano para se informarem sobre suas aventuras sexuais. Uma atitude cuja 

motivação, aliás, é difícil de classificar: castidade ou obscenidade? 

  Herculano começa a ser cobrado pelos dois lados. De um, seu filho e suas tias exigem 

explicações sobre os boatos (dispersados por Patrício) de que ele está se encontrando com 

uma prostituta. Geni, por sua vez, exige a oficialização do relacionamento. Na tentativa de 
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escapar por cima do muro, Herculano deixa Geni em uma casa no subúrbio, da qual ele é 

dono. Durante um final de semana com ela, é flagrado pelo filho (avisado por Patrício, 

novamente) que, revoltado, bebe, briga em um bar e vai parar na cadeia. 

Violado na cela por um ladrão boliviano, Serginho fica entre a vida e a morte. Diante 

disso, sabendo do paradeiro de Herculano, uma das tias vai até a casa do subúrbio para avisar 

do estupro sofrido pelo filho, e dispara contra Geni mais um discurso que deixa patente o 

nível de preocupação com o sexo em um ser tão representante dos valores familiares: 

 

Meu pai, se fosse Hitler, mandava matar todos os pederastas. O guarda viu, estava lá 

e viu. Os outros presos viram. (com ferocidade) Você é mulher da vida, mas tem que 

acreditar. Meu menino não conhecia mulher, nunca teve um desejo. As cuecas 

vinham limpinhas, nada de sexo. (Ibidem, p. 1086). 

 

 Como emboscada final, Patrício arquiteta uma enganosa paz na família. Herculano faz 

as pazes com seu filho sem saber que este, ao aceitar seu segundo casamento, queria somente 

vingar-se do pai tendo um caso com Geni no papel de madrasta, resvalando em um incesto. 

Mais uma vez, vemos a obscenidade do casto no pedido do filho de Herculano a Geni: ―Volta 

casada. Casa com meu pai e volta. Como esposa. (berrando novamente) Tem que ser a mulher 

do meu pai, a esposa (baixo novamente) e minha madrasta.‖ (Ibidem, p. 1100) 

Assim, Serginho estimula o casamento de Herculano com Geni, de modo que até as 

tias aceitam. Após o casamento, a propósito, as três chegam à conclusão de que Geni é uma 

virgem: 

 

TIA Nº 1 (incisiva) — Então, não repita, nunca mais, que Geni foi da zona. Geni se 

casou virgem. 
TIA Nº 3 — Virgem 
TIA Nº 2 (doce, humilde e sofrida) — Geni se casou virgem. (Ibidem, p. 1102) 

 

 Em júbilo, um Herculano exultante conversa com o médico: ―Doutor, o senhor 

acredita em milagre?‖ (Ibidem, p. 1100) e com o padre: ―Padre, hoje eu acordei com vontade 

de perdoar.‖ (Ibidem, idem). Mal sabia ele que, ao voltar de viagem, seria recebido pelo 

pacote contendo a fita de gravação, com a voz de Geni informando-o de toda a decomposição 

por que passava a família. Desde a participação de Patrício até a fuga final de Serginho com o 

ladrão boliviano que o estuprara e o consequente suicídio de Geni. Desse modo, o desfecho da 

peça se liga ciclicamente ao começo e revela o contraste entre a satisfação próspera daquele 

pai ao chegar em casa de viagem e a apresentação do desfile de catástrofes que corroía sua 

família por dentro, sem que ele se desse conta. 



34 

 

 Assim como no romance de Lúcio Cardoso, em Toda nudez será castigada 

encontramos um sub-reptício conflito entre o aparente controle e decoro das relações 

familiares e, por outro lado, seres que polemizam com tal discurso. Nesse sentido, Geni se 

assemelha à personagem Nina, e não à toa a própria forasteira da família Meneses recebe 

insinuações de que fora prostituta em seu passado, como lemos em uma afirmação de Valdo: 

―Não sei por que castigo de Deus apaixonei-me e fiz de uma prostituta mãe do meu filho‖ 

(CARDOSO, 2000, p. 76). 

Em seus desajustamentos às pesadas sintaxes de repressão nas quais são inseridas, as 

personagens revelam o caráter de desejos proibidos, instintos obscenos e ressentimentos dos 

quais se nutrem os Meneses e os Herculanos abaixo da camada de verniz da insígnia familiar. 

Portanto, mais do que serem fontes que causam os processos de decadência de ambas as 

famílias, criaturas como Geni, Nina e Timóteo mais os desnudam sobre si e sobre os outros, e 

por isso são estigmatizadas; ou melhor, castigadas, para nos referirmos ao título escolhido por 

Nelson Rodrigues cujo tom imperativo lembra um mandamento bíblico. 

Afinal, qual nudez é castigada? 

Em seu ensaio Nudez, o filósofo Giorgio Agamben volta a uma das pedras basilares 

acima da qual se estruturou a cultura ocidental cristã: a noção de paraíso e queda. Referindo-

se ao livro do Gênesis e suas diversas leituras ao longo da história, o italiano comenta que a 

noção de nudez se impregnou no nosso imaginário, entrelaçando-se à ideia de pecado original, 

uma vez que a percepção negativa do estar despido, na Bíblia, dá-se somente após Adão e 

Eva terem provado do fruto proibido. Primeiro, tem-se: ―Ora, os dois estavam nus, o homem e 

sua mulher, e não se envergonhavam‖ (BÍBLIA, 2002, p. 37); depois, a tentativa de esconder 

o corpo: ―Então abriram-se os olhos dos dois e perceberam que estavam nus; entrelaçaram 

folhas de figueira e se cingiram‖ (Ibidem, idem). Entende-se, assim, por que a carga semântica 

dos termos vergonha e nudez ou órgãos genitais tanto se embaralhou no correr do tempo. 

Para Agemben (2015, p. 94), em diálogo com outras interpretações realizadas sobre a 

passagem, a não percepção anterior da nudez significava que os corpos de Adão e Eva não 

estavam propriamente nus conforme foram feitos, mas cobertos por uma aura divina, chamada 

de graça. A violação de uma regra e a consequente perda dessa graça desnuda novamente o 

homem, revelando-o em sua natureza: ―[...] o pecado não introduziu o mal no mundo, mas 

simplesmente o revelou. Ele consiste essencialmente, pelo menos em relação aos seus efeitos, 

em tirar uma veste‖ (Ibidem, p. 100). 

Podemos inferir, então, a presença da nudez nas obras literárias aqui analisadas em 

dois sentidos. De um lado, enquanto elemento castigado por uma moral tradicional familiar 
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que condena o pecado, o que nos faz apreender as chagas imputadas às personagens 

transgressoras que mencionamos acima. Por outro, um pôr a nu os desvios ocultados pelo 

modus vivendi das famílias Meneses e de Herculano, mas arraigados em seus desejos. 

Ganha contornos, nessa perspectiva, o personagem Timóteo. Travestido, ele, seus 

trajes e sua maquiagem são elementos considerados extravagantes em razão da tripla violação 

que provocam: de gênero (um homem vestindo roupa de mulher), de geração (um filho se 

trajando como a mãe) e social (um contexto decadente que se forja em pompa). 

O uso da máscara no teatro moderno foi abordado por Victor Hugo Adler Pereira, no 

seu ensaio Nelson Rodrigues e a obscena contemporânea. Ao elencar os diversos usos do 

recurso, o pesquisador cita um especialmente importante para nós: ―Em alguns casos, a sua 

utilização no teatro pauta-se pela perspectiva da revelação ou desvelamento de alguma 

verdade, soterrada na experiência comunitária cotidiana.‖ (PEREIRA, 1999, p. 95). 

Desse modo, adquire nitidez uma declaração do personagem Timóteo como ―Não 

afrontaria ninguém se fosse apenas por causa da felicidade. Mas é da verdade que se trata [...] 

é a verdade. Pode ser grotesca, absurda, mortal, mas é a verdade‖ (CARDOSO, 2000, p. 57). 

Declaração essa que nos permite vislumbrar o abismo incomunicável entre a aparência do que 

é dito pelo discurso conservador dos personagens entre si e a autenticidade dos desejos 

sentidos por eles no romance e na peça. 

 

1.2 – O incomunicável e o dialógico 

  

 No que apresentamos até agora, procuramos ressaltar o traço comum das duas obras, 

entre dois valores em conflito: o da ocultação e o do desnudamento. Governando a maior 

parte das relações familiares, o vetor da ocultação traz características comuns aos dois textos. 

Primeiramente, destacamos que as obras se viabilizam por discursos a posteriori. 

Geni, na peça, pratica o suicídio logo após revelar as verdades subterrâneas que demoliriam o 

pilar familiar de Herculano. Dirigida ao marido, sua enunciação afronta outro discurso 

implícito concernente à moral familiar, representado pela família ―só de tias‖. 

Ainda mais representativa, nesse esforço por dar voz ao que deveria calar-se, é a 

constituição da Crônica da casa assassinada, cujas escritas também são somente reveladas 

após a consumação do esfacelamento do lar dos Meneses. Por diversos momentos, alguns 

caracteres dão mostras de que escrevem por influência de algum personagem pressuposto: 

―...E finalmente concordo em narrar o que presenciei naquela época. [...] creio poder precisar 

exatamente o dia a que o senhor se refere. Neste ponto, suas indagações são úteis, pois 
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obrigam-me a situar lembranças que flutuam desamparadas ao sabor da memória‖ (Ibidem, p. 

243), diz o médico em uma de suas narrativas, vinculando sua escritura a uma motivação 

externa. ―Resolvi atender ao pedido dessa pessoa. Não a conheço, nem sequer imagino por 

que colige tais fatos, [...] mas sinto nas palavras com que solicitou meu depoimento uma sede 

de justiça‖ (Ibidem, p. 495), acrescenta o Padre Justino em sua participação final, na qual 

revelaria que André, na verdade, era filho não de Nina e Valdo, mas de Ana e Alberto. 

Chamamos atenção para tais aspectos por considerarmos que o atributo dos discursos 

mirarem o passado a partir de um momento à frente dá a medida do isolamento e da 

incomunicabilidade a que estão submetidos os personagens, envoltos no embate entre uma 

verdade mais profunda e a aparência familiar de estabilidade. 

Os seres dos dois universos ficcionais têm, senão a total impossibilidade, uma grande 

dificuldade em expressar, na relação com o outro, maior transparência de sentimentos. Seus 

segredos íntimos ficam restritos à esfera do não-dito, instância que possui densidade 

importante para os desenlaces das obras romanesca e dramatúrgica. Quando as personagens 

ousam penetrar no subsolo humano, sua expressão se dá através da escrita íntima, no caso de 

Crônica da casa assassinada, ou por meio de uma gravação de voz póstuma, como em Toda 

nudez será castigada. 

A pluripresença de narradores em Crônica da casa assassinada, apresentando um 

expediente epistolar para a construção formal do romance, tem muito a dizer sobre o conteúdo 

da obra. Aqui ecoamos o pensamento de Mikhail Bakhtin a respeito da relação simbiótica 

entre estrutura e tema, anotado no seu estudo sobre Dostoiévski: ―Entendida corretamente, a 

forma artística não formaliza um conteúdo já encontrado e acabado, mas permite, pela 

primeira vez, percebê-lo e encontrá-lo‖ (BAKHTIN, 2015, p. 50). 

A estrutura do romance revela como os personagens necessitam desses gestos 

confessionais enquanto compensação de uma relação direta que fracassa nas palavras. Isto é, 

os seres da família Meneses, principalmente o núcleo conservador formado por Demétrio, 

Valdo e Ana, são criaturas de tergiversações, incapazes de abertura ao diálogo profundo sobre 

os acontecimentos da casa, e tudo o que sabemos da história se passa pela soma de cada 

narrativa dos personagens, evidenciando o caráter polifônico da obra. 

A autonomia das vozes, portanto, parece ser uma saída formal para apresentar-se a 

dificuldade de confronto direto entre os personagens. Muitos assuntos permanecem no campo 

do interdito, sendo parte considerável da obra formada pelos embates introspectivos de cada 

ser. 
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De pronto, chama atenção na construção das narrativas de cada personagem a 

intercalação desproporcional entre magros diálogos e longos solilóquios, como se cada 

palavra dita representasse uma fagulha que conseguiu despegar-se do turbilhão de 

pensamentos. 

Isso é bem ilustrado pelo excerto abaixo, uma conversa ocorrida entre Valdo e Demétrio 

nos momentos terminais da doença de Nina, em que o irmão mais novo informa ao outro a 

necessidade de ir ao Rio de Janeiro buscar um médico especialista. Nas palavras do próprio 

Valdo: 

 

— Decerto — e depois de uma ligeira pausa: — Vou exatamente à procura de um 

especialista. 
Vi uma sombra mover-se em sua fisionomia, alterando-a de leve como sob uma 

pressão interna — ah, dir-se-ia que o seu mecanismo interior se punha em 

movimento, e o resultado desse trabalho, como óleo que escorresse e azeitasse peças 

emperradas há muito, movimentava partes anquilosadas, dando àquele rosto velho 

uma expressão nova, onde se surpreendia até mesmo um toque patético. 
— Adianta? — e sua própria voz parecia vibrar diferente. 
— Que importa? — e também minha resposta, neste curto diálogo tão pejado de 

sentido, tinha sido dita num tom que não me era o habitual. 
Ele compreendeu, com essa perspicácia que só pertence aos seres dura e longamente 

fechados sobre si mesmos, que havia ultrapassado determinados limites com aquelas 

simples palavras — tão férrea era sua disciplina emocional, e tão pouco se achava 

acostumado a fazer concessões às simples contingências humanas. Assim é que, 

voltando à sua atitude habitual, respondeu-me com um aceno de cabeça. A entrevista 

entre nós se achava terminada. (CARDOSO, 2000, p. 407) 
 

A distância habitual entre os Meneses é recorrentemente percebida pela governanta 

Betty. Uma das vezes, ela registra a respeito do silêncio da casa: ―É um modo particular desta 

família, o de evidenciar quando alguma coisa não corre bem, refugiando-se nos quartos.‖ 

(Ibidem, p. 52-53). 

Em um de seus últimos depoimentos, Valdo passa ao lado de sua cunhada e percebe 

uma estranha mecanicidade em seus gestos, até mesmo na circunstância da agonia final de 

Nina. Ana parecia conter um segredo indivulgável: ―Talvez houvesse nela realmente um 

mistério, mas o que quer que fosse, tinha eu certeza de que jamais viria à tona, porque ela 

preferiria morrer a partilhar com alguém a razão de seus sentimentos.‖ (Ibidem, p. 410). 

A incomunicabilidade é notada, ainda no romance de Lúcio Cardoso, nas hesitações e 

dificuldades em abordar determinados assuntos nos diálogos entre as personagens. A 

―Primeira Narrativa do Médico‖ retrata o episódio da tentativa de suicídio de Valdo, mais 

tarde revelada como uma armadilha preparada por Demétrio. Na cena situada após o malogro 

do tiro, resta claro que o irmão mais moço percebe a participação do mais velho na ação, mas 

é incapaz de dizer-lhe. Demétrio, ao tentar contemporizar a situação do ferimento de Valdo, 

afirma ao médico: ―— Meu irmão ainda não pode manifestar-se sobre o acontecido‖ 
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(CARDOSO, 2000, p. 70), ao que Valdo responde: ―— Posso sim. E você sabe, Demétrio, o 

que eu tenho a dizer...‖ (Ibidem, p. 71). Entretanto, não diz: ―O Sr. Valdo voltou a fitá-lo 

durante algum tempo, e isto como se estivesse prestes a pronunciar uma acusação, mas 

vencido pelo cansaço, gemeu e deixou apenas a cabeça tombar para trás. Sua mão raspou a 

colcha num gesto de raiva e impotência.‖ (Ibidem, idem). 

A situação da frustração em mencionar determinados assuntos se repete quando Valdo, 

em uma epístola ao Padre Justino, narra a tentativa de conversar com sua esposa Nina sobre o 

rumor do envolvimento dela com André. 

 
Abaixei a vista e, através do roupão entreaberto, vi os seios dela que oscilavam 

tangidos pela emoção. Aquilo perturbou-me ainda mais e, de repente, não só as 

palavras fugiram dos meus lábios, mas a própria razão pareceu desertar do meu 

pensamento, e eu não reconheci mais os motivos que me haviam levado à sua 

presença. Ela continuava a esperar e, calma, não perdia a mais ligeira contração da 

minha face. Então, penosamente, percebendo o ridículo a que me entregava, 

balbuciei: ―— Meu filho...‖ (Ibidem, p. 231) 
 

Também Ana, em uma de suas confissões, estampa essa questão ao registrar que se 

expressa por meio da escrita como modo de drenar o desespero, deixando subentendida a 

situação de que a confissão é também ocasionada pela ausência de partilha entre ela e os 

demais personagens da Chácara dos Meneses. 

 
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 desamparo. Bem sei, antigamente escrevia a Padre Justino, e se confissões 

como esta nem sempre chegaram às suas mãos, pelo menos serviram muitas vezes 

para me tranquilizar. Falando, como que uma serenidade postiça aplacava o meu 

íntimo. (Ibidem, p. 270) 
 

No entanto, os próprios gestos de escritura íntima que socorrem Ana apresentam 

também aspectos de comunicação inconclusa e fragmentada. Podemos interpretar de tal 

maneira quando nos deparamos com os frequentes pontilhados entre as narrativas dos 

personagens, como em ―Apesar disto......................................................................................... 

não poder seguir até o fim no mesmo tom‖ (Ibidem, p. 43) da ―Primeira Carta de Nina a 

Valdo Meneses‖ e ―Se agora toma esta atitude, lembre-se bem, é apenas em nome da 

dignidade dos Meneses.............................................................................................‖, da ―Carta 

de Valdo Meneses‖ (Ibidem, p. 121). 

Sobre o teatro de Nelson Rodrigues, Sábato Magaldi destacou a presença da frustração 

da comunicação como tópico recorrente: ―a incomunicabilidade, que será um dos temas 
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básicos do teatro do absurdo, permeia toda a obra rodriguiana.‖ (MAGALDI, 1992, p. 74)
26

. 

Toda nudez será castigada é estruturada, como mencionamos anteriormente, a partir do relato 

de memórias da personagem Geni (agregadas, possivelmente, à imaginação de Herculano 

enquanto as escuta). O sentido da gravação é elucidar a sucessão de acontecimentos que 

ocorriam na família sem que Herculano soubesse e que culminaram no suicídio da sua 

segunda esposa. 

O desconhecimento do chefe familiar fica demonstrado logo no início da fita: ―GENI — 

Herculano, ouve até o fim. Você pensa que sabe muito. O que você sabe é tão pouco! (com 

triunfante crueldade) (violenta) Há uma coisa que você não sabe, nem desconfia, uma coisa 

que você vai saber agora, contada por mim e que é tudo [...]‖ (RODRIGUES, 1994, p. 1052) 

Os eventos se descortinam, assim, e torna-se evidente que Herculano nada sabia sobre 

as manipulações operadas pelo seu irmão Patrício, sobre o envolvimento de Geni com 

Serginho e sobre a fuga final do filho com o ladrão boliviano que o havia violentado. A 

situação da incomunicabilidade nessa obra dramatúrgica cria uma discrepância entre uma 

aparente segurança da situação por parte de Herculano (que, recordemos, acabara de retornar 

de viagem com o ―cansaço feliz‖ de quem volta ao lar após o recompensador trabalho) e a 

realidade subjacente de corroimento de relações. 

No nível da estrutura formal, nota-se ainda o trabalho da linguagem entrecortada, não 

somente enquanto sinal demonstrativo de tensão no diálogo, mas mesmo de inconclusão e 

dificuldade em tangenciar assuntos delicados, como quando Geni ameaça divulgar sua relação 

com Herculano: ―GENI (comendo) — Você tem medo que eu vá difamar você? 

HERCULANO (em pânico) — Se você contar, se disser que eu, eu. (muda de tom) Tenho um 

filho, de dezoito anos. Um menino que nunca, nunca.‖ (Ibidem, p. 1062). Outro exemplo 

disso se dá quando Serginho está hospitalizado e seu pai menciona o ladrão boliviano: 

―SERGINHO (com voz rouca, quase desumana) — Não fala nesse, nesse!‖ (Ibidem, p. 1093). 

Já se envolvendo com a futura madrasta, Serginho revela novamente a mágoa por todos 

insistirem em recordar o estupro: ―SERGINHO — Se você quer viver, nunca toque nesse 

assunto. Se você disser uma palavra sobre, sobre.‖ (Ibidem, p. 1097). As frases não terminam, 

e aqui temos que considerar também tal recurso como item integrante do gênero 

dramatúrgico. Concebido para ser encenado, o próprio texto carrega uma teatralidade 

                                                 
26

  Há um estudo de mestrado inteiramente dedicado ao assunto: PEREIRA, Viviane Araujo Alves da 

Costa. A incomunicabilidade no teatro de Nelson Rodrigues. Dissertação de mestrado. Faculdade de Ciências e 

Letras de Assis – Universidade Estadual Paulista. Assis, 2007. 
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implícita que, nessas situações de apreensão, se exacerba e faz com que o sentido do texto 

seja completado pela gestualidade da representação no palco. 

Antonio Candido, no seu capítulo do livro A personagem de ficção, analisa o quanto a 

literatura moderna, antes mesmo do desenvolvimento de inovações técnicas da psicologia, 

trabalhou com a noção de ser fragmentado, misterioso, inesperado, que não respeita uma 

coerência de ações. Nessa lógica, o crítico elenca alguns autores e caracteriza seus discursos 

também pela presença da incomunicabilidade: ―Nas obras de uns e outros, a dificuldade em 

descobrir a coerência e a unidade dos seres vem refletida, de maneira por vezes trágica, sob a 

forma de incomunicabilidade nas relações‖. (CANDIDO, 2014, p. 57). 

Entre os escritores lembrados por Candido, Pirandello é um exemplo notável de 

trabalho ficcional que insere a noção de incomunicabilidade enquanto conceito constituinte do 

próprio discurso. Em Seis personagens à procura de um autor, a seguinte passagem é, nesse 

sentido, ilustrativa: 

 
O PAI — Mas se aí está todo o mal! Nas palavras! Todos temos dentro de nós um 

mundo de coisas; cada qual tem seu mundo de coisas! E como podemos nos 

entender, senhor, se nas palavras que eu digo ponho o sentido e o valor das coisas 

como elas são dentro de mim; enquanto quem as ouve, inevitavelmente as assume 

com o sentido e com o valor que têm para si? Acreditamos nos entender – jamais 

nos entendemos! [...] (PIRANDELLO, 1999, p. 197) 
 

A única possibilidade da verdade, portanto, é plural. Ideia cara à Crônica da casa 

assassinada, na qual a própria narrativa se arquiteta a partir de diversas perspectivas, a 

necessidade de alteridade de visões também adquire relevância em Toda nudez será 

castigada, pois a peça se constrói a partir da consciência rememorante da personagem Geni, 

ao prestar esclarecimentos impactantes que aturdiriam as verdades anteriores de Herculano. 

A incomunicabilidade fica evidente, ainda na peça de Nelson Rodrigues, na maneira 

sub-reptícia de agir dos personagens da família. O viúvo esconde de todos e tenta enganar até 

mesmo a si próprio sobre sua situação de proximidade com Geni. Serginho, vigilante mirim 

da moral circundante, age vingativamente à revelia do pai ao ter um caso com Geni. As tias, 

presas ao preconceito, negam-se a aceitar Geni. Por sua vez, Patrício é ciente das fraquezas 

alheias e as explora de sua posição recôndita. Tudo acontece sem haver ajuste e um diálogo 

profícuo sobre as atitudes entre todos os personagens, que nunca jogam limpo. 

O caráter incomunicável das relações familiares nas duas obras ficcionais, é bom 

salientar, não significa que as personagens possuem discursos autossuficientes. É questão 

central do pensamento de Bakhtin a concepção do dialogismo como base constitutiva da 

linguagem. Para o teórico russo, só é possível conceber um eu a partir de um tu. 
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Eu tomo consciência de mim e me torno eu mesmo unicamente me revelando para o 

outro, através do outro e com o auxílio do outro [...]. O homem não tem um 

território interior soberano, está todo e sempre na fronteira, olhando para dentro de 

si ele olha o outro nos olhos ou com os olhos do outro. (BAKHTIN, 2011, 341) 
 

Na análise sobre a poética de Dostoiévski, Bakhtin encontra no autor de Memórias do 

subsolo a representação máxima de personagens que possuem essa carência de alteridade e, 

portanto, são eternamente inconclusos. Em constante devir, ―O homem nunca coincide 

consigo mesmo. A ele não se pode aplicar a forma de identidade‖ (BAKHTIN, 2015, p. 67). 

Outro teórico cujo pensamento diz respeito, essencialmente, à participação incontornável do 

outro para a definição de qualquer pessoa é René Girard. Em seu livro Mentira romântica e 

verdade romanesca, o criador da chamada teoria mimética estuda alguns autores — entre os 

quais Dostoiévski — para encontrar neles o que há de comum: a concepção de que os 

personagens não possuem autonomia de desejos, mas necessitam de outro ser que lhes sirva 

como mediador ou modelo. Os autores que empregam isso em suas obras encontraram, para 

Girard, a verdade romanesca. Ao contrário, as representações ficcionais de personagens com 

constituição autônoma seriam, para o filósofo, mentiras românticas. 

Sabemos que os dois filósofos se distanciam em seus métodos — visto que Bakhtin 

desenvolve maior atenção sobre a produção de linguagem e as formas discursivas, ao passo 

que René Girard emprega maior foco de análise no conteúdo das obras literárias. Porém, 

buscamos aqui o ponto comum entre eles acerca da necessidade do outro, elemento 

constituinte da intersubjetividade das personagens de Lúcio Cardoso e Nelson Rodrigues. 

Ilustra bem a questão, na Crônica da casa assassinada, a construção da personagem 

Ana Meneses. Recatada e bem adaptada ao padrão da família, ela tem seu discurso e sua 

personalidade radicalmente alterados com a chegada de Nina, a partir de quem lhe é 

apresentada uma linguagem nova e um estilo de vida mais liberal: ―[...] era a primeira vez que 

aquilo me acontecia e eu fitava minha própria imagem como se tivesse diante de uma 

estrangeira‖ (Ibidem, p. 107); ―Desde esse momento senti-me como se fosse uma outra 

mulher. [...] não podia perder minha cunhada de vista‖ (Ibidem, idem); ―a todo momento 

examinava os sapatos antigos que calçava, as velhas roupas sem graça, meus modos exatos, 

meu sorriso sem juventude — e vinha-me a curiosidade doentia de saber como se trajava 

Nina, como aprendera a discernir aquelas coisas [...]‖ (Ibidem, idem). Não é por outra razão 

que a mesma Ana, a qual nunca havia olhado para o jardineiro Alberto, se atrai perdidamente 

por ele ao saber dos boatos sobre o envolvimento entre aquele personagem e Nina. Ao se 
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flagrar mimetizando um gesto que aparentemente não era seu, Ana se assusta com suas 

próprias enunciações: 

 

―Que foi, Alberto, que se passa?‖ Mas ele não me deu nenhuma resposta, 

distanciado novamente. A esta altura comecei a falar, e era como se um outro ser 

penetrasse em mim e usasse meus lábios para proferir aquelas palavras bizarras: ―Sei 

muito bem de tudo o que acontece. Provavelmente está apaixonado, e sonha com 

aqueles cabelos noite e dia, não é? E com aquela pele branca, Alberto, com aquele 

corpo que não lhe pertence... Seja homem, tenha coragem para confessar, você não 

está louco, não está inteiramente perdido?‖ Eu o segurava, sacudia-o, como se 

houvesse perdido o juízo. (Ibidem, p. 111) 
 

Mais um exemplo de um ser que se acopla no discurso de outrem é Timóteo. Seus 

hábitos escandalosos reprisam uma antiga parente dos Meneses chamada Maria Sinhá, cuja 

única recordação ainda presente é um retrato pintado, objeto escondido no porão a mando de 

Demétrio. Figura transgressiva pela qual o mais novo dos Meneses tem fixação, Maria Sinhá 

se vestia como homem e montava a cavalo com mais habilidade que o melhor dos cavaleiros 

da fazenda. ―Sou dominado pelo espírito de Maria Sinhá‖ (Ibidem, p. 54), descreve Timóteo a 

si próprio através dessa outra. 

Toda nudez será castigada, por sua vez, apresenta semelhante mecanismo de 

influências alheias para a explicação de comportamentos dos personagens. Mencionamos, 

anteriormente, que o interesse de Geni por Herculano fora motivado pela presença de ―uma 

morta entre nós dois‖ (RODRIGUES, 1994, p. 1056). A obsessão pela imagem da esposa 

falecida atrai Geni em razão de uma cisma que ela possui de que morrerá de câncer: ―Tive 

uma tia, solteirona. Bonita, não sei por que não se casou. E morreu. Perdeu um seio, depois o 

outro. Era eu quem tratava dela. Me lembro do dia em que me chamou: ‗Geni, vem cá, vem 

ver.‘ Tirou o seio e me mostrou. Vi um carocinho. Era a doença.‖ (Ibidem, p. 1054). 

 De uma maneira geral, a peça de Nelson Rodrigues se estrutura através de interações 

de influência triangulares entre os personagens. Ou seja, sempre com um elemento de 

mediação. O fato foi descrito por Flora Sussekind em seu ensaio Nelson Rodrigues e o fundo 

falso: ―Toda nudez será castigada poderia ser descrita como uma evolução de triângulos‖ 

(SUSSEKIND, 1976, p. 30). A seguir, ela cita exemplos: o inicial Patrício/Geni/Herculano, 

seguido por Geni/Herculano/mulher morta. No correr da peça, o triângulo se transforma em 

Serginho/Herculano/Geni, em um primeiro momento com Serginho ocupando o papel da mãe 

morta e exigindo a castidade do pai, e depois como amante de Geni. 

Entendemos, assim, que ambas as obras carregam ingredientes que aprofundam a fenda 

de isolamento — gerando certa incomunicabilidade — e, ao mesmo tempo, aproximam os 
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seres em razão do dialogismo discursivo e das triangulações de desejo. Nesse sentido, os 

personagens vivem em uma zona ambígua de atração e repulsa. 

Tal atmosfera é propícia para a eclosão de diversos focos de ressentimento mútuo entre 

determinados caracteres. O ressentimento, que o filósofo alemão Max Scheler define como 

―um envenenamento pessoal da alma‖ (SCHELER, 2012. p. 47-48), destroça as relações 

nessas ficções e se faz tão presente que, frequentemente, perscrutamos intenções maliciosas 

nos enredos, como motores das ações. Nisso, os personagens Demétrio, em Crônica da casa 

assassinada, e Patrício, em Toda nudez será castigada, são modelos que merecem exame 

mais detalhado. 

 

1.3 – Criaturas obsessivas 

 

Bakhtin, ao comentar sobre a peculiaridade das personagens dostoieviskianas, conclui 

que o autor russo cria seres dominados por ideias: ―Ele [o personagem] contrai relações 

especiais com uma ideia: é indefeso diante dela e ante o seu poder, pois não criou raízes na 

existência e carece de tradição cultural. Converte-se em ‗homem de ideia‘, obsedado pela 

ideia.‖ (BAKHTIN, 2015, p. 24). 

Essa caracterização caberia muito bem a determinados caracteres obcecados criados por 

Lúcio Cardoso e Nelson Rodrigues, como Demétrio e Patrício, esse último um dos típicos 

canalhas que costumam aparecer no universo do dramaturgo. No enredo de cada obra, ambos 

partem de propósitos distintos, mas contribuem decisivamente para um mesmo resultado: a 

desestruturação das famílias. Enquanto, no caso de Demétrio, isso ocorre em função de seu 

apego por conservar a tradição familiar e por, consequentemente, rejeitar tudo que fuja a tal 

padrão, como Timóteo, seu irmão travesti, e Nina, sua cunhada liberal, em Toda nudez será 

castigada Patrício declara abertamente que deseja causar a queda do irmão. 

Curioso assinalar que tais personagens, os quais detonam parte considerável das ações 

dramáticas, possuem pouco espaço direto nas narrativas. Ambos agem à surdina e manejam 

com os outros entes como quem controla títeres. 

Sábato Magaldi notou esse poder persuasivo do irmão de Herculano, ao afirmar que 

―Patrício move os fios da ação, com eficácia maligna.‖ (MAGALDI, 2004, p. 165), apesar de 

suas aparições serem magras na obra: ―Em toda a peça, não se vê Patrício a não ser no papel 

de conduzir o fio narrativo.‖ (Ibidem, p. 166). 

De fato, desde sua primeira participação, Patrício já impele seu furor em destruir 

Herculano e, por conseguinte, toda a família. Primeiro, é ele que apresenta a fotografia de 
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Geni ao irmão, dá-lhe bebidas e o convence a encontrar-se com ela. Em seguida, fuxica sobre 

o fim do luto de Herculano com Serginho, levando o garoto para flagrar a relação sexual do 

pai com a prostituta. Além disso, conta às três tias solteironas, vigilantes da moral familiar, 

sobre Geni e, por fim, convence Serginho a dormir com a madrasta como forma de vingança 

contra o pai. Como produto dessa criação de intrigas, Serginho, que já havia se rebelado na 

rua, sido preso e violentado na cadeia após saber do namoro do pai, ao final do enredo se 

relaciona com Geni, antes exigindo o casamento desta com seu pai, e, depois, foge com o 

próprio estuprador. 

Consciente de sua estratégia, Patrício alerta Geni: ―PATRÍCIO — Sua burra! Herculano 

também quis me subornar. Resultado: fui dizer ao Serginho que vocês iam se casar. Também 

fui eu que levei Serginho pra ver vocês dois, nus, no jardim. Cuidado comigo!‖ 

(RODRIGUES, 1994, p. 1094). E revela seu êxito em manipular o sobrinho: ―Ele só faz o que 

eu quero. O garoto está maluco. Mas é uma loucura que aderna para um lado ou para outro, 

segundo minha vontade‖ (Ibidem, Idem). Discurso autorrevelador ao estilo do shakespeariano 

Iago na sua famosa confidência em Otelo: ―Eu não sou o que sou‖ (SHAKESPEARE, 2017, 

p. 137). Ao final, ciente de seu triunfo, Patrício declara jubilante: ―(a voz de Patrício cresce 

ainda. Ele berra a maldição final.) PATRÍCIO — Hei de ver Herculano morrer. Hei de ver 

Herculano morto! Com algodão nas narinas e morto!‖ (Ibidem, 1106). 

O paralelo entre Patrício e Iago
27

 vai além da frase acima. O personagem é o único, 

supostamente, que ri sardonicamente do início ao final em Toda nudez será castigada. Não há 

um conflito que não tenha sido arquitetado cirurgicamente por ele. A motivação do não 

impedimento da falência por Herculano parece ser uma razão ínfima diante da frieza com que 

ele age e movimenta os outros personagens rumo ao abismo. Tal qual o alferes de Otelo, 

Patrício demonstra pautar-se mais pela crueldade e pelo desejo de destruição. 

Demétrio, por seu turno, possui ainda menor espaço de enunciação do que o próprio 

Patrício. Todo pronunciamento do mais velho dos Meneses está situado no discurso de outros 

personagens. Em toda a Crônica da casa assassinada, ele é o único personagem da Chácara a 

não deixar registro escrito sobre si. 

Na sua ―Última confissão‖, Ana supõe que a causa da constante exasperação do marido 

Demétrio se deve ao fato de ele ser o único a não escrever: 

                                                 
27

  Na peça Otelo, lembremos, o alferes Iago arquiteta a derrocada do general mouro Otelo a partir de 

insinuações de que Desdêmona, esposa de Otelo, o estaria traindo com o tenente Miguel Cássio. Embora o texto 

de Shakespeare indique que Iago desejava se vingar Otelo por este não lhe ter transmitido o cargo de tenente, 

antes preferindo a Miguel Cássio, essa motivação soa desproporcional às graves ações do alferes. Iago parece 

nutrir um profundo ódio por Otelo e sua vingança denuncia uma crueldade que deve ser entendida além da mera 

preterição do posto de tenente. 
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Não tinha ele, como qualquer outro, os recursos de uma confissão ou de um 

transbordamento daquelas coisas acumuladas em seu íntimo — e, como não 

soubesse livrar-se delas, perambulava sem encontrar sossego, à espera de alguém 

que lhe trouxesse uma palavra de paz, ou mitigasse seu tormento com um gesto de 

amizade ou perdão. E eu não fazia nada [...]. (Ibidem, p. 426) 
 

Embora não possua narração própria, Demétrio não é um personagem menor. Defensor 

da moral e tradição da família Meneses, sua sombra opressiva impõe respeito e é sentida pelos 

outros seres, que não costumam contrariá-lo. A personagem Nina, de comportamento mais 

moderno e liberal, e Timóteo, irmão caçula que se traveste com as roupas da mãe, são os 

únicos a confrontá-lo. Demétrio, assim, age de modo a afastar Nina do casarão e prender 

Timóteo no último quarto do corredor. 

Por exemplo, na ―Carta de Valdo a Padre Justino‖ notamos a participação do irmão 

mais velho no afastamento de Nina para o Rio de Janeiro e sua posterior discordância quanto 

ao retorno da personagem: ―Meu irmão, que teve papel preponderante na sua partida, tachou 

seu regresso de fraqueza da minha parte. Discordei em princípio, mas começo a desconfiar 

que, como sempre, é do seu lado que assiste a razão‖ (CARDOSO, 2000, p. 226). 

Quanto à participação de Demétrio no confinamento de Timóteo, Ana relata que o 

acontecimento se deu após uma briga entre os dois irmãos, na qual Timóteo insultou os 

Meneses e disse que a Chácara jamais receberia o Barão — a pior ofensa para o mais velho 

dos Meneses, que vivia esperando a visita de tal personagem. 

 
Confesso que nunca tinha visto Demétrio em tal acesso de furor; todas as injúrias 

que haviam sido ditas até aquele instante não queriam dizer nada junto a semelhante 

afirmativa. A partir desse ponto, gritaram de tal modo que eu pouco percebi do que 

se passava; assustada, deixei o quarto e pude enfim verificar que meu marido 

ameaçava Timóteo de prejudicá-lo em sua herança, internando-o num manicômio, 

caso ele persistisse em levar a mesma vida que levava naquele momento [...] creio 

que vem daí a esquisita decisão de Timóteo de jamais abandonar o quarto, temeroso 

que o outro cumpra sua ameaça. (Ibidem, p. 105) 
 

Conforme a narrativa se aproxima do desfecho, a figura de Demétrio ganha em 

exasperação à medida que perde o respeito imposto aos demais. Em seu segundo depoimento, 

Valdo percebe o desequilíbrio de Demétrio. Com ―sua inquebrável aura de Meneses, as 

origens da possível superioridade que sempre manifestara em relação a mim e a todos‖ 

(Ibidem, p. 409), Demétrio parecia cada vez mais ―degradante, mais humilhado em sua roupa 

escura e sem brilho; sua auréola desfazia-se como por encanto e, indefensável ante mim, 

surgia finalmente o verdadeiro Demétrio, necessitado de piedade [...]‖ (Ibidem, p. 408). Para 

Valdo, aquilo representava o cabo não só do homem, mas de todo o significado da família: 
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―[...] finalmente se esboroava não ele, nem eu, mas todo o monumento de uma família 

despótica, erigido pelo orgulho do bem, da posição e do dinheiro‖ (Ibidem, p. 409). 

O desespero do silencioso Demétrio atinge o ápice após a morte de Nina, na ocasião em 

que ele, aflito, passa a jogar fora e rasgar com sentimento de ódio todas as roupas da falecida. 

Pouco depois, Ana revela a Valdo a razão daquele gesto e de tantas outras ações rancorosas 

que partiam de Demétrio: ele amava a cunhada. O que explica, inclusive, a atuação do 

primogênito na tentativa de suicídio de Valdo, ao deixar a arma de fogo à disposição do irmão 

quando este se encontrava em situação de fraqueza. O próprio Valdo toma conhecimento do 

fato muitos anos após a tentativa de matar-se, em um diálogo com o farmacêutico de Vila 

Velha, por intermédio de quem Demétrio conseguiu a arma. ―Tem certeza que aquele revólver 

funciona?‖ (Ibidem, p. 449), havia perguntado o irmão mais velho ao farmacêutico enquanto 

buscava adquirir a arma. À resposta afirmativa do boticário, Demétrio adornou seu 

comentário em um enigma que, diante dos novos fatos, faria sentido para Valdo: ―Então o rato 

não deixará de cair na ratoeira‖ (Ibidem, p. 449). É importante acrescentar que a mesma 

pistola seria utilizada com êxito no suicídio do jardineiro Alberto e teria figurado no 

planejamento do assassinato de Nina feito por Ana, não concretizado. Um item, portanto, 

fundamental para a disparada de peripécias do enredo. 

A descoberta de Valdo a respeito da intenção criminosa do irmão o faz questionar cada 

vez mais os gestos do chefe dos Meneses. Enquanto se livrava das roupas da já falecida Nina 

em um acesso de cólera, Demétrio é interrompido pelo viúvo, os irmãos digladiam e o 

patriarca, num arremate, tenta recuperar o antigo posto de comando: ―Você devia me 

respeitar, sou o mais velho‖ (Ibidem, p. 455), exibindo, sem querer, a fratura exposta da 

ordem da primogenitude. 

Patrício e Demétrio se assemelham, em síntese, nos papéis de condução dos desenlaces 

na narrativa, ambos desencadeando ações dramáticas da trama e também como representantes 

da desestruturação das próprias famílias. Demétrio, por um lado, por sua rigidez ao renegar 

modificações em seu sistema de tradição patriarcal. Já Patrício indica planejar a destruição do 

irmão e de toda a família de modo consciente e perverso. A rivalidade doméstica de desejo 

fratricida, que Magaldi (2004, p. 165) associou à imagem de Caim e Abel, evidencia a 

implosão da ordem familiar ocasionada, em grande parte, pelos próprios elementos 

consanguíneos. 

 

1.4 – Espirais da decadência: tradição e modernidade em embate e associação 
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Após esses apontamentos sobre a constituição da narrativa e dos personagens, passemos 

para as implicações dos discursos presentes nas obras em um plano mais geral. Inicialmente, 

chama atenção um aspecto de relevo em ambos os textos: são narrativas sobre núcleos 

familiares sendo destruídos por elementos internos a eles. A predileção por esse topos 

entrelaça Lúcio Cardoso e Nelson Rodrigues quando analisamos a maioria de suas obras. 

Aliás, a representação da decadência é uma tônica da literatura brasileira a partir de 

certo período de sua história, fato que despertou a atenção de Antonio Candido. Em um 

prefácio ao estudo Intelectuais e classe dirigente no Brasil (1920-1945), de Sergio Miceli, o 

crítico assinala um aparente paradoxo entre nação nova e expressão artística lúgubre: ―Sempre 

me intrigou o fato de um país novo como o Brasil, e num século como o nosso, a ficção, a 

poesia, o teatro produzirem a maioria das obras de valor no tema da decadência — social, 

familiar, pessoal.‖ (CANDIDO, 1979, p. XII). Em seguida, Candido menciona alguns 

escritores representativos desse panorama, entre os quais Nelson Rodrigues e Lúcio Cardoso. 

O autor de Formação da literatura brasileira revela pensamento semelhante também no 

texto Literatura e subdesenvolvimento (1970). Evocando o pensamento de Mario Vieira de 

Melo e seu Desenvolvimento e cultura: o problema do estetismo no Brasil (1963), Candido 

inicia suas reflexões com as ideias divergentes de país novo e país subdesenvolvido. Sua tese, 

na esteira de Vieira de Melo, defende que mais ou menos até os anos de 1930 predominava no 

Brasil (e na América Latina em geral) um olhar entusiasmado sobre si enquanto nação nova, 

que teria à frente um futuro prodigioso. No entanto, desde o decênio de trinta fortaleceu-se 

uma visão mais melancólica a partir da constatação crescente de nossa condição de 

subdesenvolvimento. Nessa perspectiva, Antonio Candido se propõe a assinalar como essa 

metamorfose se expressou na literatura. 

A referência a tais questões elaboradas por Antonio Candido tem o intuito de 

demonstrar que a aproximação que aqui realizamos não é fortuita, mas se insere em um jogo 

de relações entre construção ficcional e discursos exteriores, que parece ter dominado a 

literatura — e também o teatro — em meados do século passado. Podemos inferir que uma 

atmosfera agitada, em decorrência de diversas transformações sociais pelas quais o país 

passava, também se verificava em um nível cultural, com o aumento de produção literária 

cuja temática abarcava a decadência. O que une Lúcio Cardoso e Nelson Rodrigues ainda 

mais, nesse cenário, é o fato de ambos trabalharem esse tópico a partir de relações 

circunscritas ao círculo familiar. 

A implosão de grupos familiares nos mundos narrados de Toda nudez será castigada e 

Crônica da casa assassinada abala, por meio da ficção, um dos pilares da sociedade 
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brasileira. A hipertrofia da esfera da família é vista por Sérgio Buarque de Holanda como 

elemento central que repercute a cultura nacional como um todo. Ao analisar como se operou 

a mentalidade de expansão do universo doméstico durante o período colonial, o autor 

sustenta, em Raízes do Brasil (1936): ―Sempre imerso em si mesmo, não tolerando nenhuma 

pressão de fora, o grupo familiar mantém-se imune de qualquer restrição ou abalo [...]. O 

quadro familiar torna-se, assim, tão poderoso e exigente, que sua sombra persegue os 

indivíduos mesmo fora do recinto doméstico.‖ (HOLANDA, 1995, p. 82). 

Essa formulação prefigura o conceito de homem cordial, desenvolvido por Sérgio 

Buarque em um trecho à frente do mesmo livro. A cordialidade, em tal perspectiva, seria a 

característica do sujeito manifestar excessiva pessoalidade em todas as suas relações sociais. 

Para a discórdia ou concórdia, amabilidade ou violência, o homem cordial trava, no universo 

público, relações de ―contatos primários‖, como se estivesse sempre lidando com familiares.
28

 

Sabemos que Sérgio Buarque de Holanda preocupou-se em aplicar tal conceito à 

reflexão sobre a indiferenciação entre os comportamentos público e privado do brasileiro e as 

repercussões desse traço na esfera política. Entretanto, levar em conta as premissas de Raízes 

do Brasil acerca do relevo da célula familiar na sociedade brasileira parece-nos gesto 

fundamental na mirada de obras que tratam, justamente, da derrocada de famílias. É como se, 

ao ler sobre os Meneses ou sobre Herculano e seus parentes, entrevíssemos uma ruptura do 

próprio país e seus valores. Nesse sentido, propomos também uma leitura das obras que as 

insere em um espírito de época de transformações culturais pelas quais a sociedade brasileira 

era atravessada em meados do século XX, contexto em que foram escritas as duas obras. 

Há uma colocação de Bakhtin, no seu texto A ciência da literatura hoje, importante 

para situar o tipo de leitura que associa texto e contexto cultural em um panorama indivisível: 

 

A literatura é parte inalienável da integridade da cultura, ela não pode ser estudada 

fora do contexto integral da cultura. Não pode ser separada do restante da cultura e 

correlacionada imediatamente (passando por cima da cultura) com fatores 

socioeconômicos e outros. Esses fatores agem sobre a cultura em sua integralidade, 

e só através dela, e com ela sobre a literatura. O processo literário é parte inalienável 

do processo cultural. (BAKHTIN, 2017, p. 32) 

 

                                                 
28

  Vale dizer que mesmo alguns estudos discordantes do pensamento de Sérgio Buarque de Holanda não 

deixam de salientar o papel da amplificação da esfera familiar na sociedade brasileira. O pesquisador Jessé 

Souza, que vem revisando diversos pressupostos paradigmáticos da sociedade brasileira, entre os quais os vistos 

em Raízes do Brasil, considera a dimensão aumentada do âmbito familiar na caracterização da formação do país. 

Notamos isso em algumas observações suas, tais como: ―A família patriarcal reunia em si toda a sociedade.‖ 

(SOUZA, 2017, p. 42), ―Estamos lidando, no caso do escravismo brasileiro, na verdade, com um conceito limite 

de sociedade, onde a ausência de instituições intermediárias faz com que o elemento familístico seja seu 

componente principal.‖ (Ibidem, p. 49) e ―A família era o mundo e até, em grande medida, o além-mundo.‖ 

(Ibidem, p. 56). 
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É interessante assinalar que em Literatura e sociedade, compilação de textos publicada 

em 1965, Candido expressa, de modo bastante similar, a inescapável fusão de correntes 

sociológicas e formalistas como ação necessária para uma crítica produtiva: 

 
Hoje sabemos que a integridade da obra não permite adotar nenhuma dessas visões 

dissociadas; e que só a podemos entender fundindo texto e contexto numa 

interpretação dialeticamente íntegra, em que tanto o velho ponto de vista que 

explicava pelos fatores externos, quanto o outro, norteado pela convicção de que a 

estrutura é virtualmente independente, se combinam como momentos necessários do 

processo interpretativo. Sabemos, ainda, que o externo (no caso, o social) importa, 

não como causa, nem como significado, mas como elemento que desempenha um 

certo papel na constituição da estrutura, tornando-se, portanto, interno. (CANDIDO, 

2000, p. 5-6, grifo meu) 
 

Em síntese, a literatura não pode ser confundida com a realidade, mas não deixa de ser 

um discurso sobre o real, como ressalta André Dias (2012, p. 224), e, como todo discurso, 

―tem suas condições de produção marcadas por um horizonte histórico-social específico‖ 

(DIAS, 2012, p. 28). De modo que, ―por meio da palavra, o artista trabalha o mundo‖ 

(BAKHTIN, 2011, p. 180). 

A partir dessas inserções, é pertinente vincular a construção discursiva da arruinação 

familiar no romance de Lúcio Cardoso e na peça de Nelson Rodrigues a uma mudança de 

mentalidade, à modernização que parecia operar-se no Brasil de meados do século passado. É 

relevante considerar, por exemplo, que entre 1920 e 1960 o país teve sua população urbana 

alterada de 10,7% para 45,08% do número total de habitantes, indicando uma perda da 

hegemonia do eixo agrário em relação ao urbano, como defende Oliven (1982, p. 66-69) no 

seu Urbanização e mudança social no Brasil. 

De que maneira tal cenário de transformações sociais reverberara no ambiente cultural 

e, por conseguinte, é trabalhado nas construções ficcionais dos autores estudados por nós? 

A atitude de emparelhar os discursos do romance e da obra dramatúrgica em uma leitura 

desse tipo parece ser fecunda ao considerar que, embora situadas em polos distintos do mundo 

rural e da cidade, ambas as narrativas se complementam em uma mirada de deterioração 

social. Vale relembrar, aqui, a observação feita por Antonio Candido sobre a ascensão do 

discurso da decadência como elemento de destaque na literatura brasileira a partir dos anos de 

1930. A seguir, veremos como aspectos da modernização do país e a intensa transferência de 

poder do meio rural para o urbano se encontram enquanto elementos internos das obras, a 

partir de perspectivas distintas, mas complementares. 

Em Crônica da casa assassinada, deparamo-nos com o poder rural em ruínas. Os 

Meneses atuais, chefiados pelo primogênito Demétrio, vivem apegados ao esplendor pretérito. 
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Por necessidade, foram obrigados a vender parte da fazenda; a propriedade que restou, 

Chácara dos Meneses, já nada produz. Tal discrepância entre passado opulento e presente em 

baixa cria, na obra, uma confluência de temporalidades, em que os personagens são oprimidos 

por uma atmosfera de declínio. Isso fica patente ao examinarmos, por exemplo, o ambiente do 

casarão e seus objetos. Paredes mofadas, móveis antigos e estátuas quebradas acentuam o 

clima melancólico do que representava, no dizer do personagem do farmacêutico, ―apenas a 

sobrevivência de coisas idas. Dir-se-ia, ante esse mundo que se ia desagregando, que um mal 

oculto o roía, como um tumor latente em suas entranhas‖. (CARDOSO, 2000, p. 131). 

O farmacêutico também expõe sua percepção sobre a queda do ambiente na visita na 

qual examina Nina e descobre-lhe a gravidez. Ao penetrar a sala do casarão, ele conta que 

 
[...] ia revendo aquele ambiente tão característico de família, com seus pesados 

móveis de vinhático ou de jacarandá, de qualidade antiga, e que denunciavam um 

passado ilustre, gerações de Meneses talvez mais singelos e mais calmos; agora, 

uma espécie de desordem, de relaxamento, abastardava aquelas qualidades 

primaciais. (Ibidem, p. 130) 
 

Ana, em uma de suas confissões, anota semelhante observação. Ao narrar os 

preparativos para um jantar promovido por Valdo em razão do regresso de Nina para a 

Chácara, ela se atenta para o resquício de luxo desenterrado para aquela ocasião, inclusive 

com direito a exibição do brasão familiar: 

 

[...] haviam desenterrado da velha arca o aparelho de porcelana que viera da Europa 

e que ostentava, entre festões e folhas douradas, o M do sobrenome familiar; a 

toalha de linho, repicada de renda, despencava-se até o chão; e as travessas se 

sucediam, assados e saladas, mais ou menos sob a égide do improviso, mas ainda 

assim numa exuberância que lembrava com certo brilho épocas de maior abastança. 

(Ibidem, p. 375) 
 

Por sua vez, o personagem do médico de Vila Velha reflete sobre a situação da Chácara, 

símbolo de um poder que se esvaía: ―E não era isto o que acontecia, com a escória última 

daqueles Meneses que já não chegavam mais ao tope do prestígio mantido pelos seus 

antecessores?‖ (Ibidem, p. 245). 

Para os Meneses, a época abastada se foi. O próprio Demétrio reconhece a penúria 

atual, de acordo com um trecho do diário de Betty: 

 
— Não vê? Pois olha, você sabe muito bem o que representamos: uma família 

arruinada do sul de Minas, que não tem mais gado em seus pastos, que vive de 

alugar esses pastos quando eles não estão secos, e não produz nada, absolutamente 

nada, para substituir rendas que se esgotaram há muito. (Ibidem, p. 63) 
 



51 

 

Um depoimento de Valdo reconhece que os Meneses de agora condensam ―[...] os 

complexos de certa classe outrora rica, e agora sobrando no retardo da província‖. (Ibidem, p. 

417). 

Aqui chegamos à questão que consideramos crucial do romance de Lúcio Cardoso. A 

representação da decadência dos Meneses carrega um discurso latente sobre a tensão entre os 

polos da tradição e da modernidade, província e metrópole, ordem rural e mundo urbano. 

Também é por essa razão que a personagem Nina, proveniente do Rio de Janeiro e de hábitos 

liberais, se choca frontalmente com Demétrio, figura que traduz a mentalidade conservadora e 

o apego às tradições familiares do mundo rural. Nina não se adapta ao modo de vida da 

Chácara e à falta de atividades e eventos; sente falta das festas cariocas e dos teatros. 

Tampouco a Chácara acata bem Nina. Seus vestidos com decotes e seus chapéus são uma 

afronta à moral do lar, e a cena de Demétrio despedaçando-os, narrada por Valdo, sintetiza o 

conflito: 

 

[...] Cabelos desfeitos, olhos febris, arrastava roupas e caixas do pequeno quarto que 

servia de despejo, e atirava tudo no meio do corredor. E não somente roupas e 

caixas, mas sapatos também, que eu ia reconhecendo aos poucos, enfeites rendas — 

um mundo de pequenas utilidades que despertavam em mim amarguradas 

lembranças. Rápido, como se o tempo urgisse na limpeza que levava a termo, 

desfazia-se das peças atirando-as ao chão, atabalhoadamente, e nelas dando com o 

pé quando por acaso o embaraçavam. [...] ele não retirava simplesmente as coisas, 

mas arrancava-as, literalmente arrancava-as do fundo, e ao fazer assim exprimia uma 

violência, um asco, que era uma ofensa mortal ao ser a quem aquelas coisas haviam 

pertencido. (Ibidem, p 452-454). 
 

Nina e os Meneses são, assim, sinais invertidos, símbolos de ordens contrárias. 

É relevante, ademais, assinalar como o diapasão da tradição se faz notar na estrutura do 

romance. Os fatos se descortinam com vagar e as narrativas se apresentam em uma escrita 

rebuscada, de ritmo lento, de longos debates dos personagens consigo mesmos, imersos em 

tédio. Aliás, se observarmos mesmo os gêneros que compõem a obra já podemos relacioná-los 

a um universo arcaico: são cartas, diários, testemunhos, livros de memórias, ou seja, gêneros 

de escrita à mão que, como mencionamos anteriormente, trazem marcas de incompletude 

material, reescritas, rasuras e marginálias próprias dos manuscritos. 

Já Toda nudez será castigada apresenta, desde seu início, uma estratégia de discurso 

que aponta para a esfera urbana, tocada pela modernização. Os acontecimentos são 

amplificados em um aparelho de som a partir de uma gravação em fita magnética, na qual 

Geni, pouco antes de consumar o suicídio, narra para Herculano os fatos da família que ele 

não sabe. O ritmo do texto é ágil e as partes dos diálogos se intercalam, muitas vezes, de 

modo frenético. Para isso, as frases interrompidas e entrecortadas se aliam às indicações de 
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expressões carregadas, sugeridas pelas didascálias. Muitas vezes, os personagens mudam 

repentinamente o assunto em poucas palavras, como em: ―GENI — Serginho, não diz isso 

nem brincando. Você sabe que eu sou ciumenta. Não nego. (sem transição) Que mancha é 

essa aqui? Esse sangue pisado?‖ (RODRIGUES, 1994, p. 1103). 

Entretanto, a despeito de sua estruturação acelerada, a peça de Nelson Rodrigues está 

longe de ser um discurso entusiasmado a respeito da dita modernidade. Apesar das diferenças 

de cenário em relação à Crônica da casa assassinada, o texto do dramaturgo também trabalha 

com a decadência familiar, desta vez a partir do olhar urbano, e por isso é possível vê-los com 

significados complementares. Pode-se dizer que a obra de Lúcio Cardoso trata de um 

ambiente rural em declínio, também sentido como esfacelamento moral dos personagens, 

enquanto Toda nudez será castigada apresenta uma família residente em uma metrópole, 

atmosfera que poderia significar novidade positiva, mas que está igualmente corroída em seu 

núcleo elementar. O olhar pessimista para a modernidade lembra o verso da canção Fora da 

ordem, de Caetano Veloso: ―Aqui tudo parece que é ainda construção e já é ruína.‖ 

(VELOSO, 1991, f. 1). 

As ruínas internas da obra dramatúrgica são observadas, assim, como elementos 

aparentemente antigos que permanecem também na nova ordem. A família chefiada por 

Herculano vive confortavelmente, parece ser de classe média alta, o que é dito mais de uma 

vez pelo próprio personagem, como na ocasião em que pede a Geni para vender tudo o que 

possui: ―HERCULANO (excitado) — Roupa não interessa. Te dou muito mais. Dinheiro, 

graças a Deus, não é problema. Você compra um enxoval completo‖ (RODRIGUES, 1994, p. 

1076). O fato já era do conhecimento da personagem prostituta, quando incitada por Patrício a 

se encontrar com Herculano: ―GENI — Opa. Então, é o melhor partido do Brasil. Dinheiro ali 

é. [...]‖ (Ibidem, p. 1054). 

Além da própria casa, Herculano é dono de imóvel afastado da cidade, para o qual 

manda Geni antes de se casarem. Tudo indica que trabalha com negócios, pois seu irmão 

Patrício guarda um ressentimento em função dele não lhe ter impedido a falência: 

―PATRÍCIO (com evidente ironia) — Mas odiar sem motivo? Ele nunca me fez nada! Só na 

minha falência é que Herculano podia ter evitado tudo com um gesto, com uma palavra. 

(incisivo) Mas não fez o gesto, nem disse a palavra. E eu fui pra cucuia!‖ (Ibidem, p. 1053). 

Apesar de viverem em um ambiente urbano de modernidade, subentendido como o Rio 

de Janeiro, devido às expressões ―café carioquinha‖ e ―subúrbio‖, Herculano e sua família 

carregam marcas de forte moral tradicional. Serginho, por exemplo, após a morte da mãe 

exige do pai luto fechado, proibindo-lhe o sexo: ―HERCULANO (em pânico) — [...] No dia 
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do enterro, do enterro da minha mulher – quando voltamos do cemitério – ele se trancou 

comigo, no quarto. Quis que eu jurasse que nunca mais teria outra mulher. Nem casando, nem 

sem casar.‖ (Ibidem, p. 1062). 

Nenhum personagem, porém, ilustra melhor a presença do ranço da tradição do que as 

três tias que vivem na casa da família. Na peça, recebem somente os epítetos de Tia nº 1, Tia 

nº 2 e Tia nº 3. A ausência de nome próprio aponta para uma interessante noção dessas 

personagens enquanto criaturas genéricas, enquanto papéis familiares; sendo simplesmente 

―tias‖, parece que se pode encontrá-las em qualquer família. Tudo o que as três fazem é vigiar 

o comportamento alheio, recorrendo, se necessário, ao Padre Nicolau, conselheiro da família. 

Como já dito, as tias chegam a espiar as cuecas de Herculano a fim de descobrir se ele possui 

outra mulher. Elas também costumam dar banho em Serginho, se desesperam ao saber que o 

garoto poderá viajar e ficam transtornadas quando sabem que foi violentado na prisão, não em 

razão da violência em si, mas sobretudo temendo os impactos do ocorrido na sexualidade do 

garoto. Por isso, Geni, caractere de alto valor transgressivo, tal qual Nina da Crônica da casa 

assassinada, explode contra a família ao final da peça: ―GENI (exultante e feroz) — [...] E 

você, velho corno! Maldito você! Maldito o teu filho, e essa família só de tias.‖ (Ibidem, p. 

1107). 

Nesse sentido, Crônica da casa assassinada e Toda nudez será castigada apresentam-se 

em ordens de mundo supostamente distantes: o ambiente rural tradicional e o universo urbano 

em franca modernização, ordens que se alternavam à época do lançamento do romance e da 

peça. Um certo contraste de elementos das obras fica perceptível, por exemplo, nos meios de 

transporte vistos no âmbito do romance: charretes, cavalos e trens; ao passo que, no texto de 

Nelson Rodrigues, há referências a aeroportos, carros e táxis. Desperta atenção, além disso, a 

abordagem da fetichização pela imagem nas diferentes esferas. Timóteo, de um lado, fixa sua 

personalidade à figura de Maria Sinhá em um retrato pintado, item tão presente nas fazendas 

antigas; Herculano e Serginho, de outro, vivenciam o império da sedução pela imagem 

fotográfica, marca da modernidade, ao receberem de Patrício a foto de Geni nua como item de 

estímulo — ―Essa fotografia vai ser um tiro!‖ (Ibidem, 1994, p. 1056), afirma em certo 

momento o irmão de Herculano. 

As duas obras, contudo, se entrelaçam e são complementares no olhar decadente que 

emprestam a seus respectivos mundos. Assim, a partir da criação ficcional, os textos abalam 

até desabar valores caros à sociedade brasileira demonstrando como o embate rural X urbano 

pode também ser vislumbrado enquanto um continuum de permanência de hábitos culturais. 
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Isso se apresenta, por exemplo, na cena em que Patrício relata sua primeira experiência 

sexual, que se deu com uma cabra quando ele tinha onze anos. Ou seja, mesmo na cidade 

marcada com elevado sentido de urbanidade, vê-se um costume de precocidade e zoofilia que 

já fora percebido pelo autor de Casa-grande & Senzada como incrustado na sociedade 

brasileira desde o início de sua formação: 

 

Com a mesma lógica poderiam responsabilizar-se os animais domésticos; a 

bananeira; a melancia; a fruta do mandacaru com o seu visgo e a sua adstringência 

quase de carne. Que todos foram objetos em que se exerceu – e ainda se exerce – a 

precocidade sexual do brasileiro. (FREYRE, 2006, p. 455) 
 

Nota-se ainda um caráter de continuidade na relação ambígua de afabilidade e aspereza 

dos principais membros de cada família com suas empregadas domésticas. Em Crônica da 

casa assassinada, sabemos que o marido de Nina recebeu, na infância, cuidados de uma 

criada negra chamada Anastácia
29

. Como os outros empregados da Chácara (todos negros), 

Anastácia pouco aparece entre a família, pois havia uma clara demarcação de espaços, e o 

desses personagens se restringia à cozinha. Tal caracterização fica evidente através de um 

trecho do diário de André sobre o impacto sentido na casa durante a agonia de Nina: ―os 

empregados rompiam os limites sempre bem demarcados da cozinha, e avançavam pelo 

interior da casa.‖ (CARDOSO, 2000. p. 395). A presença dessa barreira fica ainda mais nítida 

quando sabemos que os irmãos Meneses, por seu turno, raramente pisavam no ambiente dos 

empregados: ―Nunca o vira 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.‖ (Ibidem, p. 424), escreve Ana a respeito 

do jeito desvairado de Demétrio naqueles momentos finais. A governanta, Betty, a propósito, 

apesar de ocupar posição acima dos empregados, se refere aos personagens da família apenas 

com o tratamento de ―Senhor‖ ou ―Dona‖. 

A peça de Nelson Rodrigues apresenta, desde a abertura, a personagem Nazaré, 

empregada doméstica que recebe Herculano de viagem e entrega-lhe a fatídica fita. Descrita 

como negra, ela se refere ao personagem como ―Dr. Herculano‖ e trata Geni, já casada com 

seu patrão, por ―Dona Geni‖. Em um ambiente aparentemente moderno, Nazaré é tratada de 

modo grosseiro por Herculano, em uma afirmação que bem lembra aquela demarcação de 

espaços que vimos no romance de Lúcio: ―Chispa, vai buscar o café.‖ (Ibidem, p. 1052). 

Através de um diálogo com Geni, no entanto, sabemos que Herculano fora criado por Nazaré, 

                                                 
29

  É possível que seja uma coincidência, mas vale lembrar que o nome Anastácia está carregado de uma 

semântica importante para a cultura brasileira. A figura (lendária ou histórica) da Escrava Anastácia tem na sua 

imagem um forte símbolo de culto e resistência da população afrodescendente. 
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tal qual Valdo por Anastácia. Fica nítido, em tal discurso, o traço característico da sociedade 

brasileira da relação ambígua entre famílias e suas empregadas domésticas, ora estimadas, ora 

desprezadas. São tratamentos nos quais se flagram resquícios do código escravocrata: 

 
GENI (feroz) — E quem te disse que eu saí? (furiosa) Já sei! Foi a criada, essa 

negra, velha caduca! Ah, o ódio que eu tenho dessa miserável! 
HERCULANO — Miserável, não! Me criou! Foi minha segunda mãe! É de toda a 

confiança, fique você sabendo! (Ibidem, p. 1082) 
 

Seja no discurso da província mineira de Vila Velha, seja em enunciados produzidos no 

metropolitano Rio de Janeiro posterior à Belle Époque, as duas ficções apontam para a 

permanência do autoritarismo das relações, naquilo que Gilberto Freyre definiu, no mesmo 

livro acima mencionado, como ―sadismo do mando‖: 

 

[...] a tradição conservadora no Brasil sempre se tem sustentado do sadismo do 

mando, disfarçado em ―princípio de Autoridade‖ ou ―defesa da Ordem‖. Entre essas 

duas místicas — a da Ordem e a da Liberdade, a da Autoridade e a da Democracia 

— é que se vem equilibrando entre nós a vida política, precocemente saída do 

regime de senhores e escravos. (FREYRE, 2006, p. 114) 
 

Cabe mencionarmos, para finalizar, duas cenas que consideramos peculiares pelo poder 

simbólico de revisitar emblemas culturais do país, demonstrando que os universos narrados, 

apesar de inseridos em distintas ordens, são como duas faces de uma só moeda. Ao saber que 

seu filho fora violentado na prisão, Herculano se dirige imediatamente ao delegado para tirar 

satisfações; como, inicialmente, não recebe atenção, o personagem brada uma expressão que, 

convenhamos, não é nada incomum: ―Depois do que aconteceu com meu filho, eu não tenho 

medo do senhor, nem de duzentos como o senhor! O senhor sabe quem sou eu? Sabe?‖ 

(Ibidem, p. 1087, grifo meu). No seu conhecido estudo Carnavais, malandros e heróis (1979), 

o sociólogo Roberto DaMatta dedicou-se à questão impositiva ―Sabe com quem está 

falando?‖ como um traço relevante da cultura nacional de pessoalizar todas as discussões 

como estratégia de autoridade daqueles que dominam qualquer micropoder.
30

 

No momento do velório de Nina, já no final do romance de Lúcio Cardoso, Timóteo 

resolve fazer uma entrada triunfal no momento em que visitantes, inclusive o eternamente 

esperado Barão, pela primeira vez no casarão dos Meneses, estão na sala de estar. Carregado 

                                                 
30

  É importante apontar que alguns trabalhos recentes têm questionado a ênfase em uma visão 

essencialista da cultura brasileira atribuída ao pensamento de Roberto DaMatta, entre outros autores do 

pensamento social brasileiro. Mencionamos novamente Jessé Souza, para quem esse culturalismo cria noções 

estáticas a respeito do que seria o brasileiro e é tributário do saber sociológico do século XIX. Para Jessé Souza, 

conforme nota-se em seu estudo A elite do atraso (2017), os desequilíbrios da sociedade brasileira provêm mais 

em função do passado nacional escravocata e de suas consequências do que de um suposto pendor cultural 

imutável da população. Sublinhamos isso para acrescentar que não se buscou, acima, endossar a hipótese 

sociológica apresentada, mas sim se pretendeu estabelecer pontos de contato entre o discurso visto nas obras 

literárias e outros discursos que, apesar de possivelmente questionáveis, lhe parecem aproximados. 



56 

 

em uma rede — objeto utilizado por Demétrio para deitar-se à varanda após os almoços — 

por empregados negros de torso nu, Timóteo exibe seu corpo flácido e suas longas tranças, 

adornado por maquiagem e trajando antigos vestidos nobres da mãe. Difícil não encarar tal 

imagem em dialogismo com os discursos pictóricos The rede or net (1822), de Henry Alken, 

e Volta à cidade de um proprietário de chácara (1822), de Jean-Baptiste Debret, além do 

poema de Gilberto Freyre Rede (1933). Nesse ponto, a construção ficcional de Lúcio Cardoso 

faz uma paródia através da qual a representação do poder senhorial é subvertida com a 

inserção, no centro, do que antes não figurava dentro das molduras familiares. 

         

 

 

 

A vida do senhor de engenho tornou-se uma vida de rede. 
Rede parada 
com o senhor descansando, dormindo, cochilando. 
Rede andando com o senhor em viagem 
ou a passeio 
debaixo de tapetes e cortinas. 
Da rede não precisava afastar-se o escravocrata 
para dar ordens aos negros 
mandar escrever as suas cartas pelo caixeiro ou pelo capelão 
jogar as cartas com algum parente ou compadre. 
De rede viajavam quase todos 
Sem ânimo para montar o cavalo, 
deixando-se tirar de dentro de casa como geleia 
por uma colher. 
Depois do almoço ou do jantar era na rede 
que eles faziam longamente o quilo 
arrotando 
palitando os dentes 
fumando charutos, 
peidando 
deixando-se abanar, agradar e catar piolho pelas mulequinhas. 
Mas souberam ser duros e valentes em momentos de perigo, 
empunhar espadas e repelis estrangeiros afoitos, 
esses homens moles, de mãos de mulher, 
amigos exagerados da rede, volutuosos do ócio, 
aristocratas com vergonha de ter pernas 
e pés para andar e pisar no chão como qualquer escravo ou plebeu. (FREYRE, 1980, 

p. 135-136) 

Henry Alken: The rede or net (1822) Jean-Baptiste Debret: Volta à cidade de 

um proprietário de chácara (1822) 
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 A iconoclastia arquitetada por Timóteo representa uma fratura exposta no modelo 

familiar dos Meneses. Não à toa, a mansão da família se dilacera rapidamente a partir de 

então, cumprindo-se materialmente o que o irmão renegado deixara por escrito em seu livro 

de memórias: ―Meneses, ó Meneses, lembrem-se de que tudo é pó, e tudo passa como o pó 

que é da terra.‖ (CARDOSO, 2000, p. 468). Podemos acrescentar que processo similar se 

opera no texto de Nelson Rodrigues, em que toda a polpa de corrosão familiar acaba por 

romper a casca de aparente normalidade. 

 No capítulo seguinte, veremos como os dois autores utilizam expedientes comuns para 

manifestar a corrosão familiar.  Descortinaremos, assim, uma sucessão de tabus similares nas 

duas obras, e traçaremos hipóteses sobre seus possíveis sentidos nesses mundos em 

desagregação. 

 



58 

 

2 – Dizer o interdito 

 

A transformação permanente do tabu em totem.
31 

Manifesto Antropófago. Oswald de Andrade, 1928 

 

 

2.1 – A psicanálise vertida em ficções tropicais 

 

O romance de Lúcio Cardoso aborda, já desde suas primeiras linhas, uma questão 

espinhosa, cujo incômodo acompanha o leitor por todo o percurso do texto, e nem mesmo a 

reviravolta do final atenua totalmente. Estamos falando sobre a estranha relação entre um 

filho e — até esse momento — sua mãe. O capítulo inicial, a conclusão do Diário de André, 

apresenta essa personagem em um intenso embate interno, no qual um sentimento de angústia 

pela morte materna se mistura à sensação de desconsolo da perda dessa figura que fora 

também sua amante. A plasticidade poética do princípio da Crônica da casa assassinada, 

―(...meu Deus, que é a morte? Até quando, longe de mim, já sob a terra que agasalhará seus 

restos mortais, terei de refazer neste mundo o caminho de seu ensinamento, da sua admirável 

lição de amor, encontrando nesta o aveludado de um beijo — ‗era assim que ela beijava‘[...]‖ 

(CARDOSO, 2000, p. 19), é a chave de abertura de um tópico que alicerçará a obra de modo 

perturbador: a relação erótica entre Nina e André. 

Despojado de tais construções líricas, mas nem por isso com menor plasticidade, o texto 

dramatúrgico de Nelson Rodrigues penetra também a fenda desse desejo, cuja necessidade de 

afastamento, conforme veremos, parece ter estado sempre presente desde antes do homem ser 

homem, posto que o primórdio das instituições culturais humanas parece remontar à espécie 

de Neandertal
32

. Em Toda nudez será castigada, há uma intensa voltagem libidinal entre 

Serginho e sua mãe morta. O personagem usa a todo momento a lembrança da mãe como 

obstáculo à vivência da própria sexualidade, bem como faz da imagem materna a clausura que 

tenta impedir a atividade sexual de seu pai. Tal tensão aflora ainda mais quando o texto toca a 

relação carnal entre Serginho e sua madrasta Geni, estando a consumação do ato condicionada 

ao casamento dela com seu pai; ou seja, o filho espera que Geni esteja numa posição de 

substituta figurativa de sua própria mãe. 

Vale dizer que a abordagem do interdito do incesto não é o único ponto nevrálgico de 

tais obras. A esse elemento se soma um desfile de diversas outras questões, ligadas também a 
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  Disponível em Teles (2009, p. 506) 
32

 Ver Bataille (2017, p. 67-68). 



59 

 

assuntos tabus: a rivalidade doméstica expressa no conflito com o pai, por exemplo; ou ainda 

a conjunção entre sexo e morte; também se nota o espectro do câncer enquanto doença 

inominável; e até mesmo a expansão da atmosfera de interdito para determinados objetos e 

espaços que configuram os cenários de tais ficções. 

Neste capítulo, atravessaremos os modos de representação desses tópicos. Para isso, 

procederemos com um duplo movimento que, esperamos, somente à primeira vista possam 

parecer contraditórios. Por um lado, demonstraremos que a enunciação desses assuntos no 

contexto brasileiro de meados do século XX pareceu ser antes a apropriação estética da 

psicanálise em seu senso comum do que uma busca por aplicar deliberadamente os 

conhecimentos científicos dessa disciplina. Nesse sentido, notaremos a presença de itens do 

cabedal psicanalítico utilizados como bandeira a demarcar a desconstrução de valores caros à 

tradição social. Algo semelhante já se nota no princípio do modernismo artístico brasileiro, 

nas diversas menções feitas a Freud no Manifesto Antropófago, uma das quais nos serve de 

epígrafe. Por outro lado, sem negar o entendimento das obras enquanto realizações imbuídas 

de um espírito de época, mais do que enquanto textos de aplicação de conceitos psicanalíticos, 

cremos que é essencial abordar essas ficções também a partir de ideias formuladas por nomes 

tais como como Sigmund Freud, Georges Bataille e Lévi-Strauss, a fim de tentar capturar o 

alcance dos efeitos de sentido proporcionados por ambos os textos. 

Pois bem, é conhecida a formulação a respeito das três feridas narcísicas que a 

humanidade teria sofrido ao longo de sua história. Primeiro, a revolução copernicana 

destronou o lugar especial do ser humano, ao demonstrar que a terra não está no centro do 

universo. Em segundo lugar, a humanidade teria sofrido um tapa na vaidade com a teoria da 

adaptação das espécies, de Charles Darwin, que preconizava o homem não como ponto de 

chegada, mas como mais um ramo entre tantos outros da complexa teia da biodiversidade. A 

terceira ferida narcísica teria sido causada com o advento da psicanálise, que abriu uma 

perspectiva desfavorável à autoconfiança humana, ao sustentar que os seres desconhecem um 

constituinte importante de si próprios, o inconsciente, motor de paixões e desejos.  

Chama a atenção que tal formulação sobre as lesões à vaidade humana tenha sido 

proposta pelo próprio criador da teoria psicanalítica, Freud, em suas Conferências 

introdutórias sobre a psicanálise, de 1917. Ou seja, em um gesto beirando — ou talvez 

mesmo escancarando — a própria vaidade, certo é que o idealizador da psicanálise fundou 

uma disciplina cujo impacto foi amplo em diversos cantos do planeta e em distintas áreas de 

atuação da criação humana. Ao defender a centralidade dos desejos sexuais no funcionamento 

da psique humana, o saber psicanalítico, nascido na aurora do século XX, despertou reações 
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violentas. Na Alemanha sob o regime nazista, por exemplo, houve uma investida intensa em 

queimas de livros de autoria do austríaco. Conforme menciona Paul-Laurent Assoun em seu 

estudo sobre as reverberações das ideias de Freud no ocidente, Thomas Mann chegou a 

afirmar, certa vez, que ―a marcha de Hitler sobre Viena [seria] um símbolo da vingança do 

nacional-socialismo contra a capital da psicanálise!‖ (ASSOUN, 1991, p. 16). 

Apesar de tais choques, a psicanálise também contou com uma leva de adeptos já em 

seu primeiro momento. No campo literário, que aqui mais nos interessa, é patente a 

aproximação da vanguarda surrealista europeia com conceitos de Freud, por exemplo, no 

interesse pelo delírio onírico enquanto fonte de criação. A essas assimilações do pensamento 

de Freud em diversas esferas da atividade humana, entre elas a cultural (assimilações tantas 

vezes rechaçadas pelo próprio Freud, como no caso do surrealismo), deu-se o nome de 

freudismo — que, de acordo com Assoun, seria uma espécie de guarda-chuva a designar a 

apropriação vulgarizada da psicanálise freudiana pelo imaginário social. O campo da criação 

literária, para Assoun, por exemplo, ―encontraria na psicanálise, na qualidade de uma espécie 

de inspiração, uma renovação e um enriquecimento de seu método‖ (Ibidem, p.14). 

Essa distinção entre freudismo e psicanálise parece ser de fundamental importância 

quando analisamos manifestações artísticas, pois o próprio Freud tratou de rejeitar por 

inúmeras vezes a associação entre sua doutrina e as criações estéticas contemporâneas a ele. 

Vemos esse tom, por exemplo, em uma de suas correspondências com um discípulo, Karl 

Abraham, na qual respondeu da seguinte maneira ao seu interlocutor, quando este lhe fez uma 

proposta de participação no projeto de um filme: ―Minha principal objeção continua a ser que 

não me parece possível fazer de nossas abstrações uma representação plástica que se respeite 

o mínimo que seja‖ (Ibidem, p. 17). 

 Em que pesem as reprovações pessoais de Freud, suas ideias continuariam a 

disseminar-se no campo artístico em diversos lugares do mundo. Espécie de corruptela do 

discurso que se pretendia científico da psicanálise, o freudismo permaneceria servindo-se de 

termos-chave e ideias centrais da psicanálise para reinventá-los no domínio artístico. 

 No Brasil, notamos logo uma dessas apropriações nas marcas de Oswald de Andrade, 

intelectual que tinha a apropriação como marca.  O teor de seu Manifesto Antropófago (1928) 

não seria o mesmo sem as menções a ideias essenciais da psicanálise. A ficção de Mário de 

Andrade também atesta a contribuição do imaginário da psicanálise para a estética do 

modernista, como é possível verificar em um conto como ―O peru de natal‖ (presente no 

volume Contos novos, de 1947). No teatro nacional, uma peça de 1934 denominada Sexo, de 

Renato Vianna, traz uma série de alusões ao terreno psicanalítico. Lemos a peça e de repente 
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vemos surgir de maneira aparentemente gratuita um termo como subconsciente na seguinte 

didascália: ―Cesar ficou imóvel. A cabeça pendeu para o chão, como ao peso de uma ideia. 

Um inédito fenômeno subconsciente se opera nele nesse instante.‖ (VIANNA, 1954, p. 49)
33

. 

A menção que mais chama atenção, também enxertada de modo um tanto desmotivado, 

ocorre em uma cena na qual o personagem João folheia um livro com interesse e diz a outro: 

 

(lendo) Você já leu Freud? (folheando o livro) Tenho um respeito por esse 

homem… Não há o que lhe escape… (lê) ―a consciência e o inconsciente…‖ 

(folheia) ―censura e repressão…‖ (folheia) Este homem é o Diabo.... (lê) ―sonhos…‖ 

(dirigindo-se a Carlos) Você precisa ler este homem… (folheando) Se a gente 

soubesse o que os sonhos significam nunca dizia a ninguém o que tinha sonhado… 

(lê) ―neuroses…‖ (folheia) ―Libido…‖. (Ibidem, p. 103) 
 

Se, por um lado, o vocabulário recheado de verbetes psicanalíticos aponta para a 

incorporação de novos elementos à dramaturgia nacional, por outro notamos nesse mesmo 

trecho o uso de um pronome lhe que denuncia um aspecto geral de toda a peça: a linguagem 

ainda presa em sua configuração erudita típica da escrita, pouco tocada pelas inovações que o 

movimento modernista havia introduzido em outras manifestações artísticas. Sexo fora 

concebida, portanto, ainda dentro do que se vinha fazendo no teatro brasileiro desde o século 

XIX, a despeito das novidades vocabulares que a peça trouxe. Por tal razão, Décio de 

Almeida Prado ressaltou que o impacto dessa obra de Renato Vianna foi pequeno à época, 

sublinhando que, ainda que fosse audacioso quanto ao conteúdo, o drama pouco possuía de 

renovador, mesmo quanto aos padrões dramatúrgicos: ―A hora da revolução sexual ainda não 

havia soado.‖ (PRADO, 2009, p. 24), resumiu o crítico. 

 A hora soaria nove anos adiante, com a encenação de Vestido de noiva (1943), de 

Nelson Rodrigues, que abarcou aspectos caros à psicanálise, como desejos reprimidos e 

manifestações do sonho, através de inovações na própria maneira de representar. 

Diferentemente do empreendimento teatral de Renato Vianna, entretanto, é curioso 

notar que podemos percorrer toda a criação ficcional de Nelson Rodrigues sem nos 

depararmos com alusões a Freud ou à psicanálise tão entusiasmadas quanto vemos em Sexo. 

Ao contrário, o ambiente da psicanálise, nas poucas ocasiões em que é aludido, aparece 

adornado de tom sarcástico, embora a primeira relação de Nelson Rodrigues com o universo 

psicanalítico não corrobore essa impressão. 

 No ano de 1936, o futuro dramaturgo faria sua primeira e única crítica teatral ao jornal 

O Globo. Na verdade, trata-se de uma matéria a respeito da ópera Esmeralda, à época dirigida 
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 Vale dizer que minha descoberta da obra Sexo deve-se à presença dessa peça de Renato Vianna no trabalho 

Nelson Rodrigues e a obscena contemporânea, de Victor Hugo Adler Pereira.  
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pelo compositor veterano Carlos de Mesquita. O episódio é contado por Ruy Castro em O 

anjo pornográfico. No artigo, Nelson Rodrigues atacou com ímpeto o espetáculo, alegando, 

entre outras coisas, o pouco conhecimento psicanalítico da direção: 

 

Se o maestro se dispusesse a investigar bem, concluiria surpreso que, na sua própria 

rua, existem personagens à altura de uma ópera, e personagens já urbanizados, 

humanizados, dramatizados pela vida mesma. Em suma: gente que vai sofrendo, 

sonhando, amando e sorrindo, não com poses convencionais, e sim histérica e 

grotescamente, com esgares, caras feias, ríctus tremendos, babas de ódio, medo e 

lascívia. O maestro precisa conhecer melhor os seus semelhantes. Lembro ainda 

que procure adquirir uma certa cultura freudiana‖. (CASTRO, 1992, p. 141. 

Grifo meu)
34 

 

Apesar dessa declaração significativa, feita na irrepetível crítica teatral, obras 

posteriores de Nelson Rodrigues utilizariam outra tonalidade para abordar temas relacionados 

ao universo da psicanálise. Viúva, porém honesta, de 1957, classificada pelo próprio autor 

como ―Farsa irresponsável em três atos‖, traz um personagem psicanalista, o Dr. Lupicínio, 

que remete ao charlatanismo ao declarar em um dado momento: ―O doente fala, eu calo. O 

doente paga, eu nem pio. Aliás, cobro meu silêncio pelo taxímetro (exibe o taxímetro)‖ 

(RODRIGUES, 1994, p. 438). Poucos anos depois, o mesmo tom irônico a respeito da 

psicanálise figuraria em uma de suas crônicas de A vida como ela é... A partir do título ―Por 

causa de Freud‖, a crônica de 1960 narra a história de um personagem que enche a esposa de 

pilhéria por esta ter sonhado que o matava. De tanto repetir o bordão ―ou Freud é uma besta 

ou eu estou frito‖, Aluísio termina mesmo sendo baleado por Sueli. Podemos alongar a lista e 

acrescentar uma cena de Otto Lara Resende ou Bonitinha, mas ordinária (1962), na qual o 

personagem do decadente milionário Dr. Werneck, em meio a um bacanal, decide fazer uma 

brincadeira, fingindo-se de psicanalista a fim de extrair confissões de mulheres ali presentes.
35

 

Essas pequenas amostras dão a medida de que não é pelo caminho da reverência que 

devemos entender a ligação temática das obras do dramaturgo com o mundo psicanalítico, 

distintamente do que se nota na peça de Renato Vianna, antes mencionada. 
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  Decidimos começar a citação desde muito antes da frase que realmente nos interessa neste momento 

em razão dos argumentos anteriores serem, a nosso ver, uma procissão do que o dramaturgo concretizaria na 

concepção de suas peças poucos anos depois: a aliança entre intensos dramas e caracteres do cotidiano urbano 

nacional, untada em camadas de grotesco e melodrama. Foi apontando para isso que Caetano Veloso resumiu 

bem a criação artística de Nelson Rodrigues. Conforme nos indica novamente Ruy Castro, em coluna escrita no 

ano de 1969 para O Pasquim, o músico enalteceu o fato de o dramaturgo dizer ―coisas lindas sobre a alma lírica 

dos brasileiros‖ (Ibidem, p. 383). 
35

  A respeito da relação entre Nelson Rodrigues e a psicanálise, devo muito às observações da psicanalista 

Fernanda Hamann em seu curso ―Lições de psicanálise com Nelson Rodrigues‖, que foi ministrado na Casa do 

Saber do Rio de Janeiro em 2017. Vale acrescentar que o curso se baseou no estudo de doutorado realizado pela 

própria psicanalista, cuja referência completa se encontra na bibliografia deste trabalho. 
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Lúcio Cardoso, por seu turno, pouco explicitou sua relação de proximidade ou de 

distanciamento em face da psicanálise. Em seus universos ficcionais, caracterizados em geral 

pela ausência de referências a intelectuais ou escritores do mundo exterior, nada se encontra a 

respeito do assunto. Somente em seus diários veem-se vagas menções ao pensamento de 

Freud em registros de pequenas discordâncias a respeito de assuntos pontuais. Na minha 

visão, a relevância desse dado pode não ser tão significativa, levando-se em conta que em 

seus diários Lúcio Cardoso dialoga constantemente com inúmeros intelectuais em voga na sua 

época. Tratar de Freud, portanto, seria mesmo esperado. De todo modo, é válido saber que o 

escritor mineiro parece ter tido contato com as obras de Freud. Em 1943, Lúcio Cardoso faz 

um comentário a respeito de um dos últimos trabalhos elaborados pelo psicanalista, O homem 

Moisés e a religião monoteísta: ―[...] a única objeção que faço ao processo de formação 

apontado por Freud é que ele não deve ter sido o único.‖ (CARDOSO, 2012, p. 69). Só muito 

depois, em 1960, Freud seria novamente citado, de modo ainda mais circunstancial: ―Jamais 

me canso de indagar a origem dos sonhos [...] A origem deles nem é tão clara como quer 

Freud, nem tão obscura quanto supomos [...]‖ (Ibidem, p. 490). Assim, também não parece ser 

a partir do prisma de uma possível admiração pela psicanálise que devemos ler a obra 

ficcional de Lúcio Cardoso. 

Valioso para entendermos a incorporação de certa atmosfera psicanalítica no teatro de 

Nelson Rodrigues, o estudo Nelson Rodrigues: o freudismo e o carnaval nos teatros 

modernos (2012), de Victor Hugo Adler Pereira, defende que o dramaturgo esteve longe de 

ser um estrito aplicador da psicanálise a serviço de sua ficção. Em vez de mera aplicação, 

Pereira (2012, p. 9) argumenta que houve a utilização de uma espécie de vulgata 

psicanalítica, da qual Nelson e outros escritores se serviram. 

Entre esses outros escritores, ao que nos parece, Lúcio Cardoso também criou universos 

ficcionais repletos de elementos familiares à psicanálise. Crônica da casa assassinada, por 

exemplo, traz uma miríade de paixões subterrâneas e proibidas, nas quais se afundam os 

personagens. 

A partir de agora, na esteira do capítulo anterior, iremos relacionar de que maneiras esse 

romance de Lúcio Cardoso e Toda nudez será castigada, de Nelson Rodrigues, trabalham 

com tópicos comuns, que sugerem ambientes ficcionais tocados pela atmosfera psicanalítica. 

Nesse sentido, tentamos demonstrar como estratégias semelhantes são empregadas nos dois 

textos a fim de explorar o jogo de forças tocante a alguns tabus e vislumbraremos os possíveis 

efeitos de sentido dos incômodos temas. 

 



64 

 

2.2 – Sugestões edipianas 

 

No ensaio Totem e tabu (1913), estudo classificado por Paulo Endo como um 

―alargamento do horizonte da reflexão psicanalítica extramuros‖ (ENDO, 2013, p. 17), 

justamente pela tentativa de estabelecer correspondências entre a psique humana e o meio 

social, Freud busca na história das primeiras sociedades humanas o surgimento dos interditos. 

Para o criador da psicanálise, o sistema social de povos antigos baseava-se na união pelo 

totem. Isto é, para cada clã familiar (que poderia configurar-se muito além do laço sanguíneo, 

pelo qual hoje se define uma família) haveria um símbolo de determinado animal. A partir 

desse sistema, segundo Freud, se irradiaria todo o arcabouço cultural humano. Nos primórdios 

de tal arcabouço, encontram-se dois pilares: ―As mais antigas e mais importantes proibições 

do tabu são as duas leis fundamentais do totemismo: não matar o animal totêmico e evitar 

relações sexuais com os membros do sexo oposto pertencentes ao mesmo totem.‖ (FREUD, 

2013. p. 74). Em uma afirmação potente, Freud completa a definição anterior com um ―Esses 

seriam, portanto, os mais antigos e mais fortes desejos do ser humano‖ (Ibidem, p. 75), algo 

em que nos deteremos com mais vagar ao fim desse capítulo. Por ora, interessa-nos focar no 

estabelecimento do tabu do incesto — ―evitar relações sexuais com os membros do sexo 

oposto pertencentes ao mesmo totem‖ — como elemento de alicerce sobre o qual se edificou 

a cultura humana. 

Judith Butler, mais contemporaneamente, revisa essa hipótese no seu trabalho 

Problemas de gênero, de 1990. Sem propriamente negá-la, Butler argumenta que a hipótese 

do tabu do incesto, se lida à luz da própria teoria freudiana, deve ser precedida pela noção de 

outro interdito, o tabu da homossexualidade. Ora, se o tabu do incesto implica escolhas de 

gênero na identificação do filho ou filha com o pai ou com a mãe (Freud põe em termos de 

predisposições de masculinidade e feminilidade), é preciso questionar a própria noção de tais 

predisposições sexuais como ente inato. Desse modo, a autora utiliza a relação instituída por 

Freud no chamado Complexo de Édipo — o investimento libidinal do filho em relação à mãe 

e sua identificação com o pai — para pensar o ponto anterior ao pensamento de Freud: se há 

uma esperada identificação com determinado sexo, é porque já há um direcionamento cultural 

canalizado anterior; tal seria o tabu da homossexualidade. ―Em outras palavras, as 

‗predisposições‘ são vestígios de uma história de proibições sexuais impostas, de uma história 

que não é contada e cujas proibições buscam torná-la indizível.‖ (BUTLER, 2010, p. 100). 

Assim, ―[...] o tabu contra a homossexualidade deve preceder o tabu heterossexual do incesto; 

o tabu contra a homossexualidade com efeito cria as ‗predisposições‘ heterossexuais pelas 
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quais o conflito edipiano torna-se possível.‖ (Ibidem, idem). Os efeitos do argumento de 

Butler são incontornáveis sobretudo nos estudos de gênero, que fogem, neste momento, ao 

nosso foco. Trouxemos o exemplo da estadunidense para demonstrar como a hipótese 

figurada por Freud não é estática, mas passa por releituras que atestam o impacto da hipótese 

fundamenta por ele. 

Mais próximo do período de difusão da psicanálise, outro estudo que buscou ver a 

questão do tabu do incesto a partir de outra ótica se encontra em As estruturas elementares do 

parentesco (1949), de Claude Lévi-Strauss. Podemos dizer que a problemática desse interdito 

ocupa desde as primeiras até as últimas páginas do caudaloso livro do antropólogo. Para além 

de ser um dos tabus primordiais do ser humano, conforme assinalara Freud e nós vimos em 

Totem e Tabu, Lévi-Strauss alça o incesto à condição de único universal do homem, uma 

regra que, ―única entre todas as regras sociais, possui ao mesmo tempo caráter de 

universalidade.‖ (LÉVI-STRAUSS, 2012, p. 46). Lemos ainda na abertura de seu estudo mais 

uma ênfase do caráter universal de tal tabu:  

 
[...] a proibição do casamento entre parentes próximos pode ter um campo de 

aplicação variável, de acordo com o modo como cada grupo define o que entende 

por parente próximo. Mas esta proibição, sancionada por penalidades sem dúvida 

variáveis, podendo ir da imediata execução dos culpados até a reprovação difusa, e 

às vezes somente até a zombaria, está sempre presente em qualquer grupo social. 

(LÉVI-STRAUSS, 2012, p. 46). 
 

Ao final desse estudo, essa ideia ainda repercute, mas com um importante acréscimo: 

―A proibição do incesto é universal, como a linguagem.‖ (Ibidem, p. 538). A relação 

estabelecida entre tabu do incesto e linguagem é explicada pela própria hipótese que Lévi-

Strauss fornece, no recheio de seu texto, para esclarecer a origem desse interdito. Tal qual a 

linguagem, a exogamia reforçaria os sentidos de laço entre grupos sociais a partir da noção de 

troca, conceito-chave para o antropólogo. Nessa perspectiva, ―A proibição do incesto é menos 

uma regra que proíbe casar-se com a mãe, a irmã ou a filha do que uma regra que obriga a dar 

a outrem a mãe, a irmã ou a filha.‖ (Ibidem, p. 534). Trocando em miúdos, para Lévi-Strauss 

os primeiros grupos parentais só puderam formar sociedades mais amplas em função da regra 

da cessão de parentes — e, consequentemente, da proibição de casamentos internos —, que 

permitiu, assim, o estabelecimento de vínculos entre diferentes famílias. 

Tal hipótese confronta a formulada por Freud que, em seu ensaio tratado aqui, levanta a 

possibilidade do assassinato de um pai por uma horda primordial de filhos. De acordo com o 

psicanalista, tal gesto se explicaria por conta de o pai sempre tomar todas as mulheres para si 

e excluir os filhos do convívio. Então, ―Certo dia, os irmãos expulsos se reuniram, mataram o 
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pai e o devoraram, e assim deram um fim à horda paterna.‖ (FREUD, 2013, p. 207). Para o 

psicanalista, a partir desse início simbólico, os grupos parentais definiram-se pela imposição 

de limites, que justamente tocam o tabu de não se alimentar do animal totêmico (o pai 

passaria a ser identificado com esse símbolo) e o tabu do incesto, visto que a endogamia 

anterior fora responsável pela dissociação do grupo. Lévi-Strauss, que se fundamenta no 

conceito de troca para explicar o incesto, vê a tentativa de explicação de Freud como um 

malogro, pois ―Era preciso ter visto que fenômenos que se referem à estrutura mais 

fundamental do espírito humano não teriam podido aparecer de uma vez por todas.‖ (LÉVI-

STRAUSS, 2012, p. 535). 

Apesar dessa divergência explícita, os autores parecem entender-se quanto ao impacto 

desse interdito no surgimento da própria cultura. Afinal, uma formulação como ―A refeição 

totêmica, talvez a primeira festa da humanidade, seria a repetição e a comemoração desse ato 

memorável e criminoso com o qual tantas coisas tiveram seu início, tais como as organizações 

sociais, as restrições morais e a religião‖ (FREUD, 2013, p. 208), quando é lida juntamente 

com ―A proibição do incesto está ao mesmo no limiar da cultura, na cultura, e em certo 

sentido — conforme tentaremos mostrar —, é a própria cultura‖ (LÉVI-STRAUSS, 2012, p. 

49), faz ecoar justamente a interseção da importância desse tabu para o florescimento da 

sociedade e da cultura. Gostaríamos de sublinhar essa dimensão, pois ela será retomada para 

compreendermos os efeitos de sentido de transgressão desse tabu, que pode ser vislumbrado 

em ambas as nossas obras literárias. 

Como último acréscimo, vale mencionar a remodelagem que Georges Bataille, por sua 

vez, propõe ao pensamento de Lévi-Strauss. Sem propriamente discordar do antropólogo, 

Bataille escreveu uma resenha crítica intitulada O enigma do incesto (1951), na qual defende 

que as propostas do autor de Tristes trópicos possuem um alcance reduzido, posto que 

restritas a uma esfera quase econômica de fins de troca. Para Bataille, um aspecto global do 

achado de Lévi-Strauss mereceria realce — na passagem do estado de natureza para a cultura, 

haveria um intenso jogo de escamoteamento da sexualidade como um todo, e não somente 

referente ao incesto: ―Nesse símbolo, não está dado apenas o limite que proíbe a mãe ao filho 

ou a filha ao pai: trata-se em termos gerais da imagem — ou do santuário — dessa 

humanidade assexuada, que ergue seus valores ao abrigo da violência e da imundice das 

paixões.‖ (BATAILLE, 2017, p. 246). Posteriormente, em O erotismo (1957), o autor 

reforçaria essa tentativa de ampliação do tabu: 

 

Fico pasmo de ser o primeiro a dizê-lo tão claramente. É banal isolar um ―interdito‖ 

particular, como a proibição do incesto, que é somente um ―aspecto‖, e buscar sua 
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explicação fora de seu universal fundamento, que é o interdito informe e universal 

de que a sexualidade é objeto. (Ibidem, p. 74). 
 

Bem, após longo tempo no divã das teorias ora referidas, retomemos o capítulo inicial 

de Crônica da casa assassinada. Abrimos o livro e, de súbito, o ―Diário de André 

(conclusão)‖ nos fornece pistas a respeito do envolvimento erótico entre o filho e sua suposta 

mãe. Nesse trecho, a personagem Nina se encontra acamada em razão da doença em estágio 

avançado. Ainda assim, provoca o filho exibindo-lhe os seios, conforme a narração de André: 

 

— Bobo, por que não hão de voltar os bons tempos? Você pensa que tudo se acaba 

assim? Não pode ser, não é possível. Não sou tão feia assim, não me tiraram tudo, 

pode olhar… — e puxava-me, enquanto eu mantinha a cabeça voltada — pode ver 

que nem tudo se acabou ainda. Se Deus quiser, vamos para uma cidade grande, onde 

a gente possa viver sem que ninguém se importe com nossa vida. (CARDOSO, 

2000, p. 26) 
 

Pouco antes desse gesto de desnudamento, Nina e André, sentados à cama, haviam 

passado por um entrevero por conta da referência feita a ela pelo filho como ―mãe‖, ao que 

ela respondeu: ―— Mãe! Você nunca me chamou de mãe… por que isto agora?‖ (Ibidem, 

p.25). Logo adiante, a reação da mãe se dá pelo motivo oposto, em razão de André ter-lhe 

chamado pelo nome. Contrariada por, dessa vez, ouvir filho se referir a ela como ―Nina‖, a 

personagem revela o grau da atordoante ambivalência daquela relação: ―— Não me chame 

assim, está proibido de me chamar assim.‖ (Ibidem, p. 28) 

Esse envolvimento erótico entre mãe e filho conduz a tensão de parte central do enredo 

do romance. Somos informados daquele amor supostamente nefando desde o início da obra, 

visto que o capítulo de abertura é a conclusão do diário de André, o qual já narra os fatos em 

situação terminal. No correr de outras narrativas de Crônica da casa assassinada, nos damos 

conta de como ocorreu essa aproximação proibida. O retorno de Nina do Rio de Janeiro para 

Vila Velha, quinze anos depois de sua partida, como que causa um choque no filho. Aos 

dezesseis anos, André não sabe de que modo pode se comportar diante da presença que lhe 

parece demasiada e confundivelmente maternal e feminina. Na segunda inscrição em seus 

diários, o filho revela bem esse conflito, ao relatar suas sensações na medida em que recebe o 

toque de Nina: 

 

Afinal emudeceu completamente e, na escuridão, senti apenas que suas mãos se 

moviam, desprendiam-se das minhas, alongavam-se e começavam a percorrer-me o 

corpo numa terrível e inesperada carícia. Naquele minuto mesmo achavam-se, 

macias e ternas, sobre os meus ombros, afagavam-me a nuca, os cabelos, a ponta das 

orelhas, os lábios quase. [...] Não, por mais que eu repetisse ‗é minha mãe, não devo 

fazer isto‘, e imaginasse que era assim que todas elas procediam com os filhos, não 

podia fugir à embriaguez do seu perfume, nem à força da sua presença feminina. Era 

eu, eram os meus dezesseis anos em fúria que acordavam àqueles simples gestos de 

mulher.‖ (Ibidem, p. 190) 
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Aí também se faz notar o encontro das ideias do mundo maternal e da sensação de estar 

diante de uma mulher. O romance opera reiteradamente por meio de tal justaposição. À frente, 

diante dos mesmos sentimentos, André desabafa: ―[...] não podia ser assim que as mães 

habitualmente se dirigem aos filhos.‖ (Ibidem, p. 222). 

Para a descrição de um tema tão espinhoso quanto a relação sexual entre mãe e filho, há 

como que um efeito de deslocamento — em vez de salientar um esperado embaraço, o autor, 

na verdade, faz uso da plasticidade de imagens poéticas nas cenas de conjunção carnal entre 

Nina e André. No capítulo ―Diário de André (V)‖, para ilustrar, o rapaz escreve do seguinte 

modo: 

 

Ah, e nem posso dizer que não tremesse e não suasse ante a extensão do meu 

pecado, pois repetindo mil e mil vezes que afagava e mordia a carne que me 

concebera, ao mesmo tempo encontrava nisto um prazer estranho e mortal, e era 

como se debruçasse sobre mim mesmo, e tendo sido o mais solitário dos seres, agora 

me desfizesse sobre um enredado de perfume e de nervos que era eu mesmo, minha 

imagem mais fiel, minha consciência e meu inferno. [...] deliciava-me em estreitá-la 

contra mim, em machucar-lhe os seios, em mordê-los, reinventando o gosto de ser 

criança [...]. (Ibidem, p. 268) 
 

Esse tipo de construção textual, em que, além da transgressão temática, há uma aparente 

violação da estrutura narrativa ao transfigurar o delicado assunto em linguagem altamente 

poética, reaparece em outros momentos. Inebriado, André assim define a vivência daquele 

amor proibido: ―Mulher e mãe, que outro ser híbrido poderia condensar melhor a força do 

nosso sentimento? Amá-la é reintegrar-me no que fui, sem susto e sem dificuldade. É a volta 

ao país de origem.‖ (Ibidem, p. 331). 

Ao final da narrativa, no capítulo intitulado ―Pós-escrito numa carta de Padre Justino‖, 

há uma espécie de anticlímax desse envolvimento. No desfecho de Crônica da casa 

assassinada, ficamos sabendo através do sacerdote que Ana havia lhe confessado que era ela 

a verdadeira mãe de André, e não Nina. Explica-se isso pois as duas tinham ido para o Rio de 

Janeiro à época em que Nina estava grávida e buscava melhor assistência médica. Ocorre que 

Ana também estava esperando um filho do jardineiro Alberto, sem que ninguém o soubesse. 

No Rio de Janeiro, Nina doou seu rebento após o nascimento e, alguns dias depois, foi 

surpreendida com a chegada de Ana à sua porta com um bebê — supostamente, a cunhada 

trazia o filho biológico de Nina de volta, em uma repreensão a sua atitude de descaso quando 

doou o menino. 

Enfim, no romance há indícios de que Nina soubesse que André não era seu filho; 

entretanto, o filho parecia crer que ela era sua mãe, ainda que desejasse uma situação diversa. 

Em uma conversa com a governanta da casa, por exemplo, André suplica: ―Betty, esta mulher 
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é realmente minha mãe? Não haveria possibilidade de um engano, de um monstruoso 

engano?‖ (Ibidem, p. 238). 

Ainda que desmentido nas últimas páginas do romance, o tabu do incesto é, assim, ao 

menos resvalado no universo ficcional de Crônica da casa assassinada. A atenuação da carga 

dramática da relação entre André e Nina, além disso, não nega outro episódio que, sendo 

verdadeira a declaração de Ana ao final da narrativa, estabelece uma diferente situação de 

tentativa de transgressão desse interdito. Trata-se da ocasião em que Ana, ciente da condição 

de ser mãe de André, assedia o rapaz em mais um entre tantos gestos de mimetização do 

comportamento de Nina. O gesto é narrado pela própria Ana, que relembra em uma de suas 

confissões o que disse a André na ocasião: ―— 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 da rua‖ 

(Ibidem, p. 314). Essa investida não se concretiza carnalmente; André foge de Ana apavorado. 

No entanto, não deixa de ter havido uma inclinação por parte dela, o que levanta mais um 

vislumbre do tabu do incesto como espectro que ronda a Chácara dos Meneses. 

Anteriormente a essa obra, Lúcio Cardoso não havia encarado frontalmente o tabu do 

incesto em outra de suas ficções, embora a exploração de desejos proibidos seja algo que se 

nota desde sua estreia na escrita romanesca, com Maleita (1934). Podemos dizer que há 

menção a esse interdito apenas em Dias perdidos (1943), no momento em que o personagem 

Sílvio estranha os modos maternais que a prostituta Esperança lhe dirige: 

 

Mas, às vezes, alguma coisa falseava nessa ciência de íntimas baixezas. Era quando, 

por exemplo, entre dois beijos mornos, ela chamava Sílvio de ―meu filho‖. Ele 

estremecia, examinando-a através das pálpebras semicerradas e achava-a 

envelhecida, gasta e manchada por não sabia que espécie de abjeto impudor. Ela 

repetia ―meu filho‖, meio cega, roçando-se nele com uma volúpia onde se misturava 

qualquer coisa incestuosa. (CARDOSO, 2006, p. 154-155)
36

 

 

A respeito das criações de Nelson Rodrigues, sabe-se que a exposição do tabu do 

incesto sempre figurou como uma constante em suas peças, crônicas e romances. Exemplo 

máximo disso é sua obra Álbum de família, que contém cinco relações incestuosas em um 

ambiente familiar com dez personagens, entre eles Nonô, que, após relacionar-se com a mãe, 

passa a viver sem roupas e sem linguagem, como que despojado de índices culturais. 

                                                 
36

  Para quem quiser ir além, há um sólido trabalho acadêmico a respeito de Dias perdidos que explora, 

entre outras coisas, o tabu do incesto no romance, sobretudo na relação de proximidade e estranheza entre os 

personagens Sílvio e sua mãe Clara. Trata-se da dissertação ―A melancolia narrada: Dias perdidos de Lúcio 

Cardoso‖, de Jair Ramos Braga Filho, cuja referência completa se encontra ao final de nosso texto. 
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A presença desse interdito também se faz notar em Toda nudez será castigada. Desde o 

princípio desse texto dramatúrgico, pairam sugestões que acusam a sombra do incesto. À 

primeira vista, os elementos são pouco realçados e quase passam despercebidamente. Logo no 

primeiro ato, há um diálogo em que Patrício tenta persuadir Geni a fazer um programa com 

Herculano: ―Geni, eu preciso de um favor teu de mãe pra filho caçula!‖ (RODRIGUES, 1994, 

p. 1054), ao que ela rebate: ―Outra surubada eu não faço, por dinheiro nenhum‖ (Ibidem, 

idem). Instaura-se sutilmente, desde então, uma estranha superposição entre o favor ―de mãe 

para filho caçula‖ e a suposição de que se trata de uma ―surubada‖. Pouco depois, Patrício se 

põe diante de Herculano e passa a convencê-lo a aceitar o tal encontro com Geni. Diante das 

negativas do chefe de família, o malandro personagem lhe oferece bebida, e Herculano então 

reage: ―Bêbado, eu posso ser assassino, incestuoso.‖ (Ibidem, p. 1058). 

Essa menção ao incesto, que a princípio nos parece desproporcional ao ato de beber
37

, é 

um prelúdio de outras sugestões que, de modo mais contundente, acercam-se desse tabu na 

peça. Ilustra isso a relação entre o filho de Herculano, Serginho, com a memória de sua mãe 

morta, relação que frequentemente deságua em preocupação excessiva com a sexualidade 

materna, a ponto de ele dizer: ―SERGINHO — Eu preferia não ter nascido! Preferia que 

minha mãe morresse virgem, como minhas tias, que ainda são virgens‖ (Ibidem, p. 1073). 

Obcecado pela imagem maternal, Serginho diz encontrar-se com a mãe morta todas as 

noites em seu quarto. Vigilante com tal obsessão, o garoto acaba por tolher a própria vivência 

sexual, chegando ao cúmulo de, já aos dezoito anos, tomar banho somente na presença das 

tias, conforme relata Herculano ao médico em dado momento: ―HERCULANO (amargurado) 

— Só não tem pudor das tias. O senhor sabe que, até hoje, é uma tia que dá banho no 

Serginho, com as outras assistindo?‖ (Ibidem, p. 1079). Desde que é violado pelo ladrão 

boliviano e, com isso, tem a própria sexualidade maculada, o garoto se lamenta por não mais 

receber o carinho do fantasma da mãe às noites, alegando que ―[...] Eu não dormia sem o seu 

beijo. (muda de tom) Mas depois — depois que aconteceu ‗aquilo‘ — nunca mais mamãe 

voltou.‖ (Ibidem, p. 1094). 

Pelo envolvimento com a memória da mãe — envolvimento carregado de sexualidade, 

justamente por se pautar em rigorosa busca de dessexualização —, Serginho não permite que 

                                                 
37

  Essa curiosa associação entre bebida e incesto possui correlato no episódio bíblico de Ló. O livro de 

Gênesis, ao narrar a destruição da cidade de Sodoma, conta que, como sobreviventes daquele castigo de Deus, 

restaram somente Ló e suas duas filhas, que, guiados por anjos, se refugiaram em uma montanha. Crendo serem 

os únicos habitantes do mundo, as filhas de Ló decidem seduzir o pai a fim de garantir descendência: ―A mais 

velha disse à mais nova: ‗Nosso pai é idoso e não há homem na terra que venha unir-se a nós, segundo o costume 

de todo o mundo. Vem, façamos nosso pai beber vinho e deitemo-nos com ele; assim suscitaremos uma 

descendência de nosso pai.‖ (BÍBLIA, 2002, p. 59) 
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o próprio pai viúvo se relacione com outras mulheres, exigindo-lhe luto fechado e eterno, 

chegando a regurgitar simplesmente por entrar nesse tópico da sexualidade: ―HERCULANO 

(furioso) — [...] Meu filho, quando me pediu para não trair minha mulher, nunca — de 

repente, ele começou a vomitar.‖ (Ibidem, p. 1062). 

Mas a alta carga de repressão sexual autoimposta pelo filho de Herculano se esvai e 

retorna com toda a força na direção contrária. O encarceramento a partir do qual ocorreu o 

estupro do ladrão boliviano fora ocasionado por uma briga de bar, motivada, por sua vez, pela 

revolta de Serginho após descobrir que seu pai estava relacionando-se com Geni. Assim, para 

o filho, toda a culpa recai sobre Herculano. Como forma de vingança contra o progenitor, 

Serginho consuma uma relação incestuosa indireta com a madrasta. Na verdade, essa relação 

havia sido articulada por Patrício, em mais uma de suas estratégias para implodir a família. 

Tendo Geni sensibilizada e disposta a dormir com ele, Serginho enfatiza que a própria 

atitude não se baseava propriamente em desejo erótico, mas que levaria a cabo aquele 

envolvimento em nome da mãe morta: ―SERGINHO — Fica nua! Não é desejo. Estou 

vingando minha mãe. É vingança! (Ibidem, p. 1098)‖, então Geni exibe-lhe os seios: ―GENI 

— Olha os meus seios enquanto são bonitos‖ (Ibidem, idem), em uma cena que nos lembra 

aquele capítulo inicial do romance de Lúcio Cardoso, no momento em que Nina também se 

desnuda para André. Nesse caso, entretanto, Serginho se revela calculista na vingança e exige 

de Geni que se case com o pai, para que sua idealizada revanche fosse completa — 

―SERGINHO (berrando novamente) — Tem que ser a mulher do meu pai, a esposa (baixo 

novamente) e minha madrasta‖ (Ibidem, p. 1100) — a fim de reprisar com ela os movimentos 

do pai: ―SERGINHO — Você vai me contar o que é que meu pai faz contigo. O que vocês 

dois fazem. Vou fazer tudo, tudo que meu pai faz contigo‖ (Ibidem, p. 1098-1099). Ao final, é 

o que acaba por acontecer: Serginho passa a relacionar-se com a madrasta que, após saber da 

fuga final do enteado com o ladrão boliviano, decide suicidar-se. 

Podemos dizer que, diante dessas cenas da peça de Nelson Rodrigues, apesar do assunto 

abordado e de uma similar exibição dos seios (símbolo tão caro, simultaneamente, aos 

universos materno e sexual) ser um elo entre as duas obras, o modo de abordagem nos parece 

bastante distinto. Enquanto em Crônica da casa assassinada, conforme ressaltamos, há um 

tratamento do incesto modelado sob tecelagem poética, o texto de Toda nudez será castigada 

nos aponta para uma relação incestuosa talhada em linguagem crua, na qual se destaca, 

principalmente, o ressentimento do filho a fim de causar a derrocada do pai. Embora haja uma 

inclinação sentimental por parte de Geni em sua relação com Serginho, notada principalmente 

ao final da peça, quando ela chega a admitir ―Serginho, eu dependo de você. Você é tudo para 
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mim. O amor que eu nunca tive!‖ (Ibidem, p. 1094), não se vê uma busca por envolver a 

linguagem em qualquer invólucro de plasticidade. Eis que fica evidente mais uma vez aquela 

distinção importante, que já assinalamos anteriormente, entre as dicções ficcionais de Nelson 

Rodrigues e de Lúcio Cardoso. 

Gostaríamos de chamar a atenção, ainda a partir das cenas entre Serginho e Geni, para o 

ódio do filho em relação ao pai. Esse tema logo nos remete ao Complexo de Édipo, um dos 

elementos mais fundamentais da psicanálise de Freud, que figurava, a partir da triangulação 

do desejo familiar, um sentimento ambivalente de admiração e rivalidade entre o filho e o 

elemento paterno. Em dado momento da peça, Serginho chega a comentar com Patrício, 

enquanto este tentava convencer o garoto a relacionar-se com Geni como forma de punir seu 

pai: ―SERGINHO — Só agora eu vejo que não gostei nunca do meu pai. Mesmo antes de 

mamãe morrer. Sempre odiei e não sabia‖ (Ibidem, p. 1095). Antes de tal afirmação, o menino 

havia feito ao tio um questionamento capital, como síntese do sentimento de hostilidade em 

relação à imagem paterna: ―SERGINHO (lento) — Você quer que eu mate meu pai?‖ 

(Ibidem, idem). 

Curioso que um comportamento de desprezo em relação ao pai é também visto, no 

romance de Lúcio Cardoso, por André em relação a Valdo. Sobre o pai, o suposto filho diz 

em um de seus diários:  

Sempre houve entre nós uma certa rigidez, um certo mal-estar, cujas razões jamais 

consegui esclarecer. Pouco expansivo, ele nunca se aproximou muito de mim — e 

eu, pelo meu lado, nunca simpatizei com ele o bastante para transformá-lo em 

amigo. [...] ‗Meu pai‘, pensava eu comigo mesmo, escavando o pensamento para ver 

se encontrava no fundo um resquício de ternura. Não sentia coisa alguma, meu 

coração permanecia calado e indiferente. [...] tentaria uma aproximação comigo? De 

antemão eu já imaginava como seria em vão, e como este esforço, caso se 

concretizasse, ainda nos tornaria mais estrangeiros um ao outro‖ (CARDOSO, 2000, 

p. 212-213). 

 

O desconforto dos filhos André e Serginho em relação aos pais Valdo e Herculano cria, 

uma vez mais, o efeito de desagregação do núcleo familiar. Outro assunto tabu que parece 

assomar no esforço de estilhaçar o ambiente das narrativas está na recorrência da temática do 

câncer. 

 

2.3 – A devastação da metástase 

 

Temos, então, em ambas as narrativas, o seio como imagem a partir da qual se deriva o 

jogo de tensão dos desejos proibidos. É interessante que, entre os repetidos desnudamentos do 

próprio colo feitos por Geni, há um no qual a figura maternal parece amoldar-se à sugestão 
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sexual. Herculano vai visitar Geni pela segunda vez, após algumas semanas de resistência 

moral interna, e ela lhe exibe os seios. Atônito, ele não consegue completar o que quer dizer: 

―HERCULANO — Você pensa que eu.‖ (Ibidem, p. 1068); ela então responde, ―GENI (num 

desafio, mostrando os dois seios) — Meu filho! Se há uma coisa que eu tenho bonito é os 

seios!‖ (Ibidem, idem). Sim, a expressão ―meu filho‖ é um elemento vulgarizado e pode até 

parecer que estamos nos esforçando exageradamente para vislumbrar uma conotação maternal 

em um contexto puramente erótico. No entanto, essa é a única vez em toda a peça que Geni 

faz uso desse tratamento. Além disso, a crônica de Nelson Rodrigues que citamos no início 

deste capítulo — ―Por causa de Freud‖ — apresenta uma esposa que, após sonhar que 

assassinava o marido, o acorda referindo-se a ele como ―filhote‖. Lembremos que vimos o 

mesmo uso ambíguo da expressão em uma cena escrita por Lúcio Cardoso em Dias perdidos.  

Mas o que queremos realçar, neste momento, é que a ostentação dos peitos de Geni 

guarda ainda, além da sensualidade e da alusão maternal, um terceiro elemento. Herculano 

havia procurado a amante com o pretexto de conferir se havia algum caroço em seu seio. O 

câncer é um espectro que circunda o imaginário da narrativa do começo ao fim. A partir de 

uma obstinação de Geni a respeito da doença, cuja origem ela remete a uma praga que a mãe 

lhe jogou, notamos como a imagem dos seios, exibida e idolatrada, é também maculada por 

esse mal iminente. 

A obstinação de Geni pelo câncer no seio se apresenta desde sua primeira aparição em 

cena. Nesse momento, notamos como a maldição que supostamente estaria reservada a ela 

também a fascina. Naquele primeiro diálogo com Patrício, em que este tenta arquitetar o 

encontro da prostituta com seu irmão, ela se interessa logo pelo motivo da morte da antiga 

esposa de Herculano, para em seguida atribuir à própria história o peso daquela enfermidade: 

 

GENI — [...] Me diz uma coisa: é verdade que a mulher dele morreu de? 
PATRÍCIO — Câncer. No seio. (sem transição) Onde está o cinzeiro? 
GENI (procurando) — Tiraram. Põe ali. (muda de tom) (e com novo interesse) 

Câncer no seio é fogo! 
PATRÍCIO — De amargar! 
GENI (meio alada e não sem certa doçura) — O melhor você não sabe. Tenho uma 

cisma que vou morrer de câncer no seio [...]. Tive uma tia, solteirona. Bonita, não 

sei por que não se casou. E morreu. Perdeu um seio, depois o outro. Era eu quem 

tratava dela. Me lembro do dia em que me chamou: ―Geni, vem cá, vem ver‖. Tirou 

o seio e me mostrou. Vi um carocinho. Era a doença. (RODRIGUES, 1994, p. 1054) 

 

Vemos nesse trecho, também, a estigmatização dessa doença enquanto interdito cuja 

força atrai a curiosidade de Geni, sem que ela consiga exprimir a palavra final. A 

incompletude de ―morreu de?‖, assim, joga luz sobre a ausente ideia que martiriza a 

personagem até sua última frase gravada para Herculano, desfecho da peça: ―Malditos 
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também os meus seios! (A voz de Geni se quebra num soluço. Acaba a gravação. Sons de fita 

invertida. Iluminada apenas a cama vazia.)‖ (Ibidem, p. 1107). Entre o princípio e o fim, a 

narrativa se abre também à sugestão do câncer no seio, sobretudo em momentos de 

exasperação de Geni. Quando Herculano passa a burlar os planos de se casar com ela, por 

exemplo, ela explode nessa direção: ―GENI — Burra! Burra! Pensei que podia me casar. 

Mulher da zona não se casa! Tudo me acontece! E quem sabe não está nascendo agora, agora, 

neste momento. (Geni abre a blusa e apanha os dois seios) A ferida no seio?‖ (Ibidem, p. 

1083). 

A figuração do câncer enquanto elemento de impacto na narrativa, na obra de Nelson 

Rodrigues aqui analisada, extrapola as obsessões da personagem Geni. Uma fala de 

Herculano ilustra esse caso. Furioso com a situação do estupro do filho na cadeia, o chefe de 

família recorre ao Padre Nicolau para compartilhar sua cogitação de que seria melhor o filho 

não ter existido: ―HERCULANO — Padre, há uma coisa, uma ilha onde as crianças têm 

câncer antes de nascer. Depois do que aconteceu com meu filho, acho, padre, (ergue a voz) 

acho que a ilha está certa.‖ (Ibidem, p. 1089). 

Também nisso parece haver a apropriação da simbologia do câncer enquanto chaga 

maldita para expressar o intenso trauma por que passa o pai de Serginho. Desviando um 

pouco o olhar de Toda nudez será castigada, podemos resgatar a obra Otto Lara Resende ou 

Bonitinha, mas ordinária. Nesse texto dramatúrgico escrito poucos anos antes, há uma 

máxima utilizada reiteradas vezes para justificar as ações mais vis do personagem Edgard: ―O 

mineiro só é solidário no câncer.‖ (Ibidem, p. 995). Como não reconhecer ali, também, na 

insistência desse interdito, o uso da doença enquanto signo da derrocada? 

Alternando o cenário para o clã dos Meneses, vemos a presença do mesmo tema como 

ingrediente decisivo para a condução da narrativa, inclusive vitimando a personagem que 

consideramos análoga à Geni em Crônica da casa assassinada, diga-se de passagem. Nina, 

mulher cuja transgressão é constantemente rechaçada pelo núcleo mais conservador da família 

de Vila Velha, expressa uma queixa que, inicialmente, causa estranheza na governanta da 

casa. Enquanto retira diversas roupas suas do armário a fim de se livrar das vestimentas, a 

carioca conversa com Betty: 

 

— No tempo em que eu vestia isto, acreditava neles, supunha-me bela. 
— A senhora ainda é bela — protestei. 
Ela ergueu os ombros com impaciência: 
— Hoje sei que estou ferida, e estas roupas não me servem mais. 
— Ferida? — não pude deixar de exclamar ante a estranheza daquela expressão. 

(CARDOSO, 2000, p. 319) 
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A essa estranheza inicial é bom acrescentar um vaticínio da própria Nina a respeito de 

seu curto tempo de vida. Em uma carta ao seu amigo carioca denominado como Coronel, a 

Meneses forasteira diz: ―sinto que tenho a hora marcada‖ (Ibidem, p. 327). Esse vaticínio 

ganha clareza quando ela informa a Valdo que estava realmente doente e suspeitava da 

gravidade de sua condição, razão por que decide partir para o Rio a fim de visitar um médico. 

Durante sua ausência de quinze dias na capital federal da época, o rumor da enfermidade de 

Nina se dissemina no ambiente da Chácara. Após seu retorno, vemos como Ana nota o 

aspecto abatido da outra e chega a louvar aquela doença, colocando-a na conta divina: ―Olhei-

a de novo, fixa, intensamente, enquanto uma inesperada claridade me inundava: pela primeira 

vez acreditei naquela doença. Deus manifestava-se, e eu obtinha a graça que de novo me faria 

acreditar na sua existência.‖ (Ibidem, p. 373). 

Até esse momento, a doença soa como uma neblina. Sem definição exata, o mal não 

recebe nome e é abordado em rodeios. Somente após atender um chamado da casa, o médico 

de Vila Velha examina Nina, e fica evidente nessas circunstâncias a dificuldade em 

determinar a enfermidade, não por imperícia do exame físico, mas pela própria resistência do 

discurso. Ao narrar o histórico dos sintomas ao clínico, Nina diz que ―possuía um grão sobre 

o seio, não maior do que uma pitanga, incolor.‖ (Ibidem, p. 393). A narração continua até que 

é interrompida: ―A verdade é que jamais poderia supor que fosse… (Dizendo isto, calou-se: 

não tinha coragem para pronunciar o nome. [...]‖. 

O mesmo já havia se passado instantes antes, quando o médico finalmente aclara o 

diagnóstico. O resultado é dito a Valdo, e mais uma vez a dificuldade em dizer a palavra dá a 

medida do tabu que paira nessa atmosfera. Acompanhemos: 

 
Sua mão pousou tímida sobre meu braço: 
— Acredita… 
Aquela fraqueza enervou-me. Fui implacável. 
— Pelo que pude ver, já se acha bastante ramificado. Ela devia ter comunicado 

antes… 
Uma onda violácea espalhou-se sobre o seu rosto, dir-se-ia uma paisagem 

subitamente encoberta por uma nuvem de tempestade. Notando que eu o observava, 

fez um esforço sobre si mesmo e, com essa obscura repugnância da moléstia, que 

provavelmente tinha a mesma origem no motivo que levara Nina a silenciar sobre o 

seu estado, e a fingir que não reconhecia o mal, [...]. 
 

Paremos por um momento para enfatizar o adorno de silenciamento que se destaca em 

tais momentos de tensão do desvelamento do diagnóstico. É curioso que o tema, ao mesmo 

passo em que é trabalhado de modo aversivo nos diálogos, com o alcance de seu significado 

somente suposto nas entrelinhas, é explorado com a mesma construção plástica da natureza 

ficcional de Lúcio Cardoso. Na continuidade do trecho acima, percebe-se isso. Prossigamos, 
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então; com a palavra, o médico: ―[...] quando o mal, indiferente, ia se alastrando pela sua 

carne, e abrindo pequenas ilhas róseas, e canais escuros, e veias que se levantavam 

intumescidas, e roxas áreas de longos e caprichosos desenhos, toda uma geografia enfim da 

destruição lenta e sem remédio.‖ (Ibidem, p. 390) 

Em contraste com a inusitada construção poética para descrição de uma metástase (algo 

que, novamente, reforça um efeito de deslocamento entre as esferas de um tema tabu e sua 

estratégia de abordagem nesse texto), vemos como o diálogo com Valdo é finalizado de modo 

seco e direto pelo médico, revelando finalmente o nome do mal: ―— É câncer.‖ (Ibidem, 

idem). 

O câncer se alastra e corrói Nina fisicamente a partir desse ponto da narrativa. A 

descrição do processo de arruinação do corpo da personagem é descrita com doses de abjeção 

— ―ela parecia estar se decompondo em vida‖ (Ibidem, p. 393), diria o médico — sobre as 

quais pretendemos nos debruçar no capítulo seguinte. Vale dizer, agora, que a essa metástase 

que destrói Nina se associa a própria decadência que corrói socialmente a família Meneses. 

Ou seja, também no romance de Lúcio Cardoso
38

, tal qual vimos em Toda nudez será 

castigada, o câncer parece funcionar como uma imagem de fundo de uma derrocada maior. 

Essa enfermidade é, então, uma metáfora do esfacelamento. Em A doença como metáfora, 

uma série de ensaios publicada em 1978, Susan Sontag se dedica a analisar justamente o 

imaginário maldito que rodeia algumas doenças, como a tuberculose e o câncer, 

demonstrando como paira, sobre essas moléstias — e aqui nos interessa o olhar sobretudo 

para o câncer —, um halo de interdição: 

 

Qualquer doença encarada como um mistério e temida de modo muito agudo será 

tida como moralmente, senão literalmente, contagiosa. Assim, pessoas acometidas 

de câncer, em número surpreendentemente elevado, vêem-se afastadas por parentes 

e amigos e são objeto de procedimentos de descontaminação por parte das pessoas 

de casa, como se o câncer, a exemplo da tuberculose, fosse uma doença 

transmissível. O contato com uma pessoa acometida por doença tida como 

misteriosa malignidade afigura-se inevitavelmente como uma transgressão ou, pior, 

como a violação de um tabu. (SONTAG, 1984, p. 10) 
 

Por serem elementos que desencadeiam os desejos reprimidos de diversos personagens 

circundantes, ao mesmo tempo em que são marcadas pelo estigma da destruição a partir de 

uma doença localizada justamente no seio, Geni e Nina situam-se, assim, em um plano muito 

próximo. Seja de forma alegórica, como na peça de Nelson Rodrigues, já que Geni de fato não 

                                                 
38

  Essa não foi a única vez em que o tema foi abordado pelo escritor mineiro. Também Dias perdidos 

registra, já perto de seu desfecho, a destruição física da personagem Clara, acometida por um tumor no seio. Do 

mesmo modo, naquele romance de 1943, há uma forte resistência em nomear a doença. 
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fica doente, seja de modo concreto, como em Crônica da casa assassinada, fato é que o 

recurso ao câncer no seio nos leva ainda a entrever nas duas narrativas um aspecto a mais, 

sobre o qual comentaremos adiante: a persistente conjunção entre sexo e morte. 

 

2.4 – Mel e sangue 

 

Recuperemos o pensamento de Georges Bataille, exposto em O erotismo. Nesse célebre 

ensaio, como já adiantamos no começo deste capítulo, o pensador francês tenta extravasar os 

limites do tabu do incesto enquanto universal humano, defendendo que o incesto seria apenas 

um aspecto de um interdito mais amplo: o da sexualidade. Além do campo sexual, sobre o 

qual incidem restrições, outra esfera na qual o ser humano lançou uma série de proibições e 

rituais diz respeito ao âmbito da morte. Os registros mais longínquos que demarcam o 

surgimento da cultura se relacionam às maneiras especiais como os antigos davam destino aos 

cadáveres. Nesse sentido, o sepultamento e os cerimoniais que o circundavam são indícios do 

selo cultural no percurso da humanidade. 

Apesar de apontarem para searas distintas, os interditos do sexo e da morte estão 

interligados. Bataille reflete sobre como esses dois campos atraem a atenção humana por 

evocarem um certo senso de continuidade dos seres, que em suas atividades cotidianas se 

percebem descontínuos — isto é, notam-se enquanto pontos isolados, embora desejem uma 

ligação profunda com os outros seres: 

 

Somos seres descontínuos, indivíduos que morrem isoladamente numa aventura 

ininteligível, mas temos a nostalgia da continuidade perdida. [...] Ao mesmo tempo 

que temos o desejo angustiado da duração desse perecível, temos a obsessão de uma 

continuidade primeira, que nos religa geralmente ao ser. (BATAILLE, 2017, p. 39) 
 

Tais interditos tanto se aglutinam que, chama atenção Bataille (Ibidem, p. 124), é 

comum, na França, designar-se o gozo sexual como ―pequena morte‖. ―Não devemos jamais 

esquecer que a multiplicação dos seres é solidária da morte‖ (Ibidem, idem), afirma o ensaísta, 

cujo estudo enfatiza mais de uma vez esse díptico: ―[...] o movimento do amor, levado ao 

extremo, é um movimento de morte. Esse laço não deveria parecer paradoxal: o excesso de 

que procede a reprodução e o excesso que a morte é só podem ser compreendidos um com a 

ajuda do outro.‖ (Ibidem, p. 65). 

Como exemplo plástico ao pensamento escrito, O erotismo traz a pintura ―A morte e a 

donzela‖, do renascentista Hans Baldung Grien. Tema de diversas manifestações artísticas do 

período renascentista europeu e com destacado retorno durante o romantismo, o motivo ―A 
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morte e a donzela‖ sintetiza justamente a leitura que propomos realizar a partir de agora para 

os universos sensuais e mórbidos presentes nas obras de Nelson Rodrigues e Lúcio Cardoso. 

 

  

 

 

A aliança entre erotismo e morbidez aparece de modo recorrente nas criações daquele a 

quem tinham apelidado de ―Anjo pornográfico‖. Por vezes, esse tópico é abordado de modo 

repulsivo, como lemos na crônica ―A morta‖, publicada na seção ―A vida como ela é…‖, em 

1952. Na história, um grupo de seringueiros do Acre vivia em um ambiente de escassez 

feminina, visto que as poucas habitantes já estavam casadas. Em tal cenário, o tema da 

necrofilia é tangenciado quando uma das raras mulheres do local falece e seu marido decide 

não enterrá-la por temer até onde iria o comportamento de seus conterrâneos. Otto Lara 

Resende ou Bonitinha, mas ordinária também nos serve de exemplo, aqui. Nessa peça, há 

uma destacada cena do encontro entre Edgard e Ritinha dentro de um túmulo vazio no 

Cemitério do Caju: ―[...] dane-se a morbidez. É o último beijo! O último! O nosso adeus! 

Você já me beijou, Ritinha! Eu quero um beijo dado!‖ (RODRIGUES, 1994, p. 1023), insiste 

Edgard, que está prestes a casar-se com Maria Cecília, filha de seu patrão, e clama por um 

último beijo de Ritinha, de quem ele gostava realmente. 

A recorrência da justaposição entre esses elementos ressoa também em Toda nudez será 

castigada. Além da atmosfera opressiva de sexualidade e câncer, o início do texto já nos 

Hans Baldung Grien: A morte e a 

donzela (1518-1520) 
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aponta que o interesse de Geni por Herculano baseava-se na sua condição de viúvo: ―GENI — 

Herculano, você me interessou de cara. Te confesso. Talvez porque havia uma morta. Uma 

morta entre nós dois.‖ (Ibidem, p. 1056). 

A morbidez, então, se faz novamente presente. Em diversos momentos, Geni tenta se 

apropriar dos rastros da mulher morta de Herculano, e é difícil distinguir o sentimento 

amoroso que ela nutre por ele desse fascínio que a falecida lhe desperta. 

Avançamos na peça e nos deparamos com uma sugestão ainda mais clara para o nosso 

propósito analítico. Herculano, afoito após saber do ocorrido com o filho na prisão, se abre 

com o médico e o padre. Para esse último, o pai de Serginho conta que quase pôs termo à 

própria vida, tendo desistido no último momento por ter percebido um quê de obscenidade 

naquilo que seria seu último gesto. Vejamos só: 

 

PADRE — Tenho um batizado daqui a pouco. Mas pode falar. 
HERCULANO — É rápido. Quando a minha mulher. O senhor sabe que eu tinha 

adoração — adoração! — por minha mulher. E quando ela morreu, eu estava 

disposto a me matar. Dois dias depois do enterro, descobri o revólver que tinham 

escondido. Tranquei-me no quarto. E, lá, cheguei a introduzir na boca o cano do 

revólver. Mas isso me deu uma tal ideia de penetração obscena. Desculpe, desculpe! 

Mas foi o que senti no momento: penetração obscena. Então, então desisti de morrer. 

(numa explosão) E, agora, fazem isso com meu filho! O senhor dirá que uma coisa 

não tem nenhuma relação com outra. (espantado) Na minha cabeça, as duas coisas 

se misturam. Não me matei, porque tive nojo, asco do sexo! (Ibidem, p. 1090). 
 

O cano da arma, nesse trecho, se associa a um símbolo fálico. Herculano, atraído pela 

ideia de introduzir em si mesmo o objeto e provocar a própria morte, tem aversão ao mesmo 

movimento quando, nesse momento capital, insinua-se em sua mente a semelhança daquilo 

com uma penetração oral. Eis, assim, mais uma amostra da simbiose entre sexo e morte que 

Nelson Rodrigues tanto preconizava em seus trabalhos. 

No ambiente criado por Lúcio Cardoso, esse contíguo sexo-morte também é algo que se 

põe em relevo desde o começo da saga dos Meneses. Vem-nos como trecho imediato o 

contato desmesurado entre mãe e filho expresso no capítulo inicial de Crônica da casa 

assassinada. Aquela aproximação erótica entre André e Nina torna-se ainda mais estranha 

dada a condição de saúde terminal dela; ou melhor, talvez seja precisamente o clima de 

morbidez que acentue a carga libidinal daquele encontro proibido. Se notarmos bem, o clima 

é bastante próximo do tema ―A morte e a donzela‖, no qual se inspirou a pintura que 

apresentamos mais acima, sendo que, no romance, o lugar da donzela seria ocupado por 

André, conforme lemos no relato do próprio: ―Aos poucos, e como não se importasse ela, fui 

descansando a face sobre seu colo. Ah, que me importava que estivesse doente, e naquele 
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flanco onde tantas vezes meus lábios ávidos haviam corrido, desabrochasse agora a boca 

tumefata e sequiosa da decomposição…‖ (CARDOSO, 2000, p. 28). 

A construção desse tipo de imagem, em que a um elemento do desejo sensual se 

sobrepõe um desenho mórbido, se repete em outros momentos do romance entre Nina e 

André. Já durante a primeira relação sexual deles, uma observação do rapaz estabelece esse 

vínculo que aqui esperamos apontar. Assim André nos transmite suas sensações após o 

primeiro ato sexual com Nina: 

 

Até que sobreveio o cansaço, e abati-me ao seu lado, coberto de suor. (O suor, 

adivinhei-o nesta noite, aquela espécie de suor — elemento pegajoso, não morno, 

mas frio como o gelo, e que eu reencontraria mais tarde — ai de mim — nas paredes 

do seu quarto de morte, absorvendo seu último perfume e sua derradeira vibração — 

sua exalação final de ser vivo. O suor — denominador comum desses dois tempos 

de espanto [...]. (Ibidem, p. 269) 
 

A passagem acima, em razão do tom premonitório, é provavelmente uma inscrição 

inserida no diário de André em um tempo futuro. Devemos destacar que o trecho ainda serve 

como estratégia de suspense por adiantar uma sugestão mórbida que se acentuaria a partir do 

avanço da doença no corpo de Nina, quando o filho registraria a ambivalência entre inclinação 

e repulsa, sintetizada nas imagens do mel e do sangue: ―as imagens obsedantes se 

recompunham, uma perna nua, a garganta, os lábios [...] — e por que não dizer, o próprio 

sexo descoberto e sem pejo, que me atraía e me causava horror, exposto sobre o lençol como 

uma linfa que destilasse um estranho composto de mel e de sangue.‖ (Ibidem, p. 397). A 

animosidade erótica entre eles parece aumentar à medida que a enfermidade evolui, e André 

recuperaria ainda a imagem do suor anunciada anteriormente: ―[...] aquele odor já fazia parte 

dela e, pelo fenômeno da transposição que nos unia, agora se incorporava a mim, e era 

também o odor do meu suor e do meu sangue.‖ (Ibidem, p. 401). 

Mas a conjunção entre sexualidade e morte não se restringe à relação entre Nina e 

André. É, aliás, muito mais contundente em uma cena da qual participam Ana e o jardineiro 

Alberto, já moribundo após ter desferido um tiro contra o próprio peito. A esposa de 

Demétrio, que dera para mimetizar os gestos de Nina, se embrenha em um romance com o 

jardineiro da chácara e dá vazão aos desejos até no momento do falecimento do jovem: 

 

Estendido na cama, uma das mãos sob a cabeça, a outra roçando o chão, mostrava o 

tórax coberto de sangue. [...] Uma espuma cor-de-rosa ia-se acumulando nos cantos 

de sua boca, inflando, enquanto um tom esverdeado ia ganhando aos poucos sua 

face: a morte se avizinhava. Foi esta idéia, creio, que me deu forças para precipitar-

me, porque não podia, confesso que não podia mais e, abatendo-me aos seus pés, 

coloquei com violência meus lábios sobre aqueles lábios que a espuma tingia. 

(Ibidem, p. 171) 
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Há, em todos esses casos examinados aqui, também um halo de incômodo ou mesmo 

um efeito do desagradável que salta em tais descrições e que unem tópicos à primeira vista 

distintos. Vale dizer ainda que tais marcas da morbidez e de repugnância vão além das 

relações humanas e contaminam também os ambientes físicos em ambas as narrativas. 

  

2.5 – Espaço sagrado e espaço profano 

 

Já através do título, o romance de Lúcio Cardoso transmite que um gesto violento como 

o assassinato, usualmente associado a pessoas, é atrelado às próprias edificações da Chácara 

dos Meneses. Outro indício que reforça a relevância espacial da morada dos Meneses se dá 

como pré-texto: o livro traz, antes mesmo de sua abertura, um mapa daquela propriedade 

rural, desenhado pelo próprio Lúcio Cardoso. Fica claro que a casa, enquanto elemento físico 

mesmo, possui presença quase tão significativa quanto a dos personagens nessa narrativa
39

. 

Por todo o texto são notadas referências à casa, bordadas em termos usualmente 

empregados para uma semântica de seres vivos. Veja só como o médico classifica aquele 

ambiente em dado momento; e, vale dizer, isso muito antes da doença de Nina surgir: ―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. Aquele reduto [...] surgia 

vulnerável aos meus olhos, frágil ante a destruição próxima, como um corpo gangrenado 

[...].‖ (Ibidem, p. 152). A partir daí a citação ganha ares de desconforto pela descrição da 

moradia como carne em decomposição e a linguagem nos aponta para uma espécie de 

prefiguração do definhamento de Nina, e esse aspecto do desagradável é algo que desejamos 

retomar no capítulo seguinte. Voltaremos à citação, portanto. De todo modo, esse trecho dá a 

medida do tornar-se corpo da casa
40

. 

Tal emaranhamento entre espaço físico e corpos dos personagens — a gangrena e o 

câncer corroem a casa e Nina — corresponde às investigações filosóficas de Remo Bodei. Em 

La vida de las cosas, o italiano realça a carga sentimental que os objetos possuem. Quando 

investidos de afeto, cada item passa a ter ―una historia y un significado mezclado con los de 

las personas que los han utilizado y amado. Juntos, objetos y personas forman una especie de 

                                                 
39

  Não podemos deixar de mencionar um trabalho focado quase que estritamente sobre a construção do 

espaço no romance de Lúcio Cardoso. Trata-se do estudo Espaços de memória: uma leitura de Crônica da casa 

assassinada, de Lúcio Cardoso, de Marta Cavalcante Barros (2002). A referência completa encontra-se na nossa 

bibliografia. 
40

  Vale indicar que esse aspecto vivo da mansão dos Meneses inspirou um trabalho notável da artista 

Adriana Varejão, que chegou a explicitar a referência de Lúcio Cardoso na sua obra Elegia mineira. Como é 

comum na proposta plástica de Varejão, há aí também um jogo de se reelaborar objetos a partir do uso da carne. 

Mais sobre Elegia mineira pode ser visto aqui: https://carbonogaleria.com.br/obra/elegia-mineira-triptico-574 

https://carbonogaleria.com.br/obra/elegia-mineira-triptico-574
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unidad que sólo se puede desmembrar a duras penas.‖ (BODEI, 2013, p. 38). De modo similar 

caminham as postulações de James Hillman tal qual vemos em O pensamento do coração e a 

alma do mundo. O ensaísta defende a projeção de uma aura almada às coisas ditas 

inanimadas, daí seu conceito de anima mundi. Nesse sentido, Hillman, que é psicólogo, 

explora também a capacidade dos objetos afetarem as pessoas: ―A alma do objeto corresponde 

ou une-se à nossa.‖ (HILLMAN, 2010, p. 90). 

Evocada a todo instante, a Chácara dos Meneses possui participação ainda mais intensa 

por remeter a distintas temporalidades: é o lugar onde gerações passadas viveram e fizeram o 

dinheiro, cujo resquício ainda sustenta a Chácara dos Meneses atual. Marcas desses diferentes 

tempos estão impregnadas nas paredes carcomidas, nas estátuas quebradas do jardim e no 

retrato de Maria Sinhá escondido no porão, que revelam o confronto entre pretérito e presente, 

assim como na própria presença de Nina e suas roupas, que marcam os sinais futuros. 

Confluentes tempos, ―o passado, o presente e o futuro dão à casa dinamismos diferentes, 

dinamismos que não raro interferem, às vezes se opondo, às vezes se excitando mutuamente.‖ 

(BACHELARD, 1993, p. 26). A colocação de Gastón Bachelard, presente em A poética do 

espaço, parece abarcar exatamente a ambiência da casa chefiada por Demétrio. 

Bem, é importante sublinhar que esse aspecto de corporificação da casa também se 

emoldura em um regime de permissões e tabus, de que vimos tratando. Nesse ambiente, cujos 

espaços são bem mais do que cenários de fundo, os lugares significam muito em termos de 

onde se pode ou não estar. 

Poderíamos dizer que, basicamente, os espaços nessa obra se dividem em dois tipos: os 

locais onde se verifica a maior parte das transgressões e os de maior recato e repressão. 

Nesses últimos, certamente entraria a mansão dos Meneses, espaço largo da Chácara cujo 

primeiro quarto é justamente o de Demétrio
41

. Entre os espaços nos quais se concretizam as 

paixões proibidas, certamente encaixaríamos o jardim e, sobretudo, o Pavilhão — uma antiga 

construção abandonada que já fora morada do jardineiro Alberto. Mas esse esquema não é 

seguido fielmente no romance, pois espaços de transgressão podem ser verificados dentro da 

própria mansão. O porão, nesse caso, é quase alegórico de um espaço como que por debaixo 

do tapete, um espaço de recalque no qual a família tenta esconder violações. Por tal razão, o 

retrato antigo da personagem Maria Sinhá lá se encontra. Além desse lugar, uma forte 

interdição se lança sobre o último quarto do corredor da casa: o aposento de Timóteo. Certa 

                                                 
41

  Esse sentido de vigilância do espaço da mansão é explorado numa valiosa dissertação de mestrado: O 

espaço da casa e as configurações do feminino: uma leitura de Lúcio Cardoso, de Carla da Costa de Lemos. A 

referência completa encontra-se na nossa bibliografia. 
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feita, André tenta transpor aqueles limites e invadir o quarto do tio renegado, e seu pai reage 

da seguinte forma: 

 

Uma ou outra vez [André] tentara atravessar os muros daquele mistério e avistar-se 

com o prisioneiro voluntário. O Sr. Valdo interceptara-lhe os passos no último 

instante e, como o rapaz insistisse em entrar, não hesitara em recorrer a uma mentira. 

―Não pode‖, dissera, ―o médico não permite que ninguém entre neste quarto.‖ 

Atônito, André perguntara: ―Por quê?‖ E ele respondera: ―Moléstia contagiosa.‖ 

André olhara para o quarto quase com terror — e desde então não tocara mais no 

assunto. (CARDOSO, 2000, p. 249) 
 

É no Pavilhão, entretanto, que um intenso sentido de tabu se manifesta. O local baldio 

abriga encontros amorosos escandalizantes, como o de Ana com o jardineiro Alberto quase já 

defunto — não à toa, desde o suicídio do rapaz, Ana enxerga o Pavilhão como o túmulo de 

Alberto: ―seu túmulo, a meu ver, era o Pavilhão, onde exalara o último suspiro.‖ (Ibidem, p. 

309). E mais, é lá também onde costumam se amar às escondidas Nina e André. O sentido do 

adultério e incesto, assim, se desgarra dos personagens e impregna as edificações rotas do 

Pavilhão. 

Uma atmosfera de esquivamento avulta o lugar, despertando a curiosidade e ampliando 

a intensidade da transgressão pelo próprio gesto proibitivo dos Meneses. Exemplifica essa 

tensão topográfica uma passagem em que André, lá no Pavilhão, aguarda Nina. Enquanto 

espera, ele reflete sobre o sentido do lugar: 

 

Ocorreu-me que aquela parte da Chácara — o Pavilhão — sempre me parecera um 

lugar condenado, a que ninguém se referia; se por acaso alguém a isto era obrigado, 

munia-se de uma série de precauções e nunca dizia abertamente o nome pelo qual a 

construção era conhecida, mas designava-a apenas como ―lá‖, ou ―lá embaixo‖, tal 

como já ouvira, mais de uma vez, falar tia Ana. Também eu nunca indagara o 

motivo por que o local suportava o peso de tal condenação. (Ibidem, p. 337) 
 

O caráter do não poder se nomear ratifica o interdito que paira sobre o Pavilhão, assim 

como dissemos sobre o traço não dizível do câncer anteriormente. Acentua-se, neste caso, o 

uso da locução adverbial ―lá embaixo‖, que conota simultaneamente um desejo de 

afastamento daquele ambiente e uma clivagem entre um mundo terreno e esse ―embaixo‖ de 

sentido quase infernal, onde se rompem os valores morais de recalque dos desejos. 

Olhando ao redor, André repara que o ambiente parece se constituir pela comunicação 

entre diversos tempos — o passado dos encontros de sua tia com Alberto, o presente de sua 

relação incestuosa e o futuro que ele prefigura como inevitavelmente marcado por aquele 

momento em que se encontra. ―Curiosa perspectiva aberta sobre o tempo‖, reflete ele, ―a 

daquelas coisas vindas do passado e que, sendo presente ainda, para mim já desenhavam o 

fulcro do futuro.‖ (Ibidem, p. 337). Ele entende que somente naquele espaço reservado às 
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violações sua mãe poderia ser livre: ―Porque a verdade é que só ali Nina se realizava 

integralmente, florescia, recendia e brilhava, como um objeto sempre novo entre aquelas 

coisas carcomidas pelo tempo.‖ (Ibidem, idem). 

Embora provavelmente não figure entre os tópicos mais em voga a respeito do teatro de 

Nelson Rodrigues, a espacialização em algumas de suas peças também se destaca enquanto 

elemento fundamental, não somente para a construção cênica como para a própria densidade 

narrativa. Em Nelson Rodrigues e a obscena contemporânea, Victor Hugo Adler Pereira, 

ancorado em observações do pesquisador de teatro Freddie Rokem, investiga os novos 

regimes de exploração da subjetividade vistos no teatro moderno. Tais regimes se relacionam 

a uma projeção maior da esfera do privado, o que traz consigo modificações ―na estrutura 

narrativa e na construção dos diálogos; nas técnicas de interpretação e nos recursos 

cenográficos.‖ (PEREIRA, 1999, p. 56). 

O teatro de Nelson Rodrigues revela-se fecundo, quando analisado à luz de novas 

possibilidades de explorar o cenário. A partir de alguns de seus textos dramatúrgicos, vemos 

indicações de que o espaço exterior funciona enquanto elemento essencial para os efeitos 

narrativos. É difícil observar uma peça como Dorotéia (1949), por exemplo, sem atentar para 

o fato de que um de seus itens mais fortes para transmitir a atmosfera de castidade da casa em 

que vivem as três viúvas, D. Flávia, Carmelita e Maura, é justamente a ausência de quartos. A 

casa só tem salas! As tias chegam a ofender-se quando Dorotéia passa a dar detalhes de sua 

vida e a falar de seu antigo quarto, revelando como esse cômodo pode ser vislumbrado 

enquanto tabu: 

 

D. FLÁVIA (num crescendo) — Só falas em quarto! Em sala nunca! (aproxima-se 

de Dorotéia que recua) Aqui não temos quartos! 
(A palavra quarto obriga as viúvas a cobrirem-se com o leque, em defesa do 

próprio pudor.) 
D. FLÁVIA (dogmática) (sinistra e ameaçadora) — Porque é no quarto que a carne 

e a alma se perdem!... Esta casa só tem salas e nenhum quarto, nenhum leito… Só 

nos deitamos no chão frio do assoalho… 
CARMELITA (sob a proteção do leque) — E nem dormimos… 
MAURA (num lamento) — Nunca dormimos… 
D. FLÁVIA (dolorosa) — Velamos sempre… Para que a alma e a carne não 

sonhem…(RODRIGUES, 1994, p. 634) 
 

Em Toda nudez será castigada, há um interessante confronto de forças, similar ao que 

apresentamos em Crônica da casa assassinada. Embora, nesse caso, o espaço não seja item 

preponderante, tal como no romance de Lúcio Cardoso, não deixamos de ver pistas de que a 

localização dos atos dos personagens também obedece a uma regência de legitimação ou 

deslegitimação das ações, conforme o ambiente. 
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Nesse sentido, a casa de Herculano é local que se passa por intocável. Ainda que 

saibamos da perversão das tias na obstinada vigilância sexual dos homens do lar, há um 

esforço dos personagens em cultivar a falsa aparência de pureza da casa. Por tal razão, 

Patrício é enfático no momento em que planeja promover o encontro entre Geni e Herculano 

— é preciso que seja na zona de prostituição: ―O meu papel é trazer o Herculano aqui, tem 

que ser aqui. O local precisa ser escrachado‖ (Ibidem, p. 1056). 

Não por outra razão, mesmo após passar a relacionar-se mais seriamente com Geni, 

Herculano evita levá-la para sua casa, como quem entende que precisa de um locus mais 

propício para o exercício de sua transgressão. É curioso que até no próprio carro (tantas vezes 

entendido como uma extensão da casa) Herculano não permite que Geni entre. ―Eu não sou 

digna nem de sentar a bunda no teu carro?‖ (Ibidem, p. 1074), questiona ela, ao que ele 

desconversa argumentando que seu carro é conhecido por todo o mundo e, por isso, prefere 

chamar um táxi. 

Mesmo após prometer casamento a Geni, Herculano a afasta ainda mais de sua casa, ao 

bolar o plano de levá-la a um imóvel que ele possuía no subúrbio: ―Eu tenho uma casa, longe 

da cidade. No subúrbio. Mobiliada, tem tudo lá. A família que estava lá saiu. Vamos pegar um 

táxi. Te deixo lá. Mas, já sabe: eu volto, nada de dormir. Só quando for minha esposa. Você 

fica lá e não sai, não sai.‖ (Ibidem, p. 1078). 

Apesar da proclamada castidade verbal de Herculano, a tal casa do subúrbio vira local 

de violação de sua sexualidade contida, mais uma vez. Lá, ele e Geni transam novamente por 

três dias seguidos em diversos cômodos, inclusive no horto, até que Serginho, atiçado por 

Patrício, se dirige ao imóvel, flagra o sexo deles no jardim da residência e dá início à sua 

revolta. 

Subjaz, ainda, uma extensão do tabu que se desprega das pessoas e parece contaminar 

outros objetos inanimados. É o que Freud classifica, em Totem e tabu, como ―fobia de 

contato‖ ou délire de toucher: ―Tudo aquilo que dirige os pensamentos ao que é proibido, ou 

que produz um contato de pensamento, é tão proibido quanto o contato corporal direto; o 

mesmo alcance é encontrado no tabu.‖ (FREUD, 2013, p. 69). O criador da teoria 

psicanalítica já havia dito, nessa mesma obra, que a pessoa que transgride um tabu se torna, 

ela própria, um tabu a ser evitado. Não seria difícil pensarmos em Nina e Geni nessas 

condições de elementos conjurados. 

No romance de Lúcio Cardoso, uma intensa aura de interdito paira, para além da 

carioca, sobre suas roupas. André conta que, quando ainda pequeno, se aventurou em abrir um 

armário e se deparou com roupas que ele desconhecia. Isso se deu dentro do hiato de quinze 
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anos de Nina longe da Chácara e aquelas roupas eram dela. Curioso e sem saber disso, o 

garoto passa a remexer os panos, sentir o perfume, até que é interrompido com veemência 

pelo pai... 

 

[...] indagou como se eu estendesse para ele um objeto repelente: 
— Onde achou isso? 
— No fundo do guarda-roupa — respondi. 
— Ponha lá tudo de novo — ordenou. — E não mexa mais nessas coisas... — 

hesitou, e sua voz se fez mais firme — se não quiser que eu o castigue. 
Raras vezes me falara com tal severidade. (CARDOSO, 2000, p. 209) 

 

Uma vez mais, a falta de nomeação aparece como indício do que se quer manter à 

distância. O pronome demonstrativo, nesse caso, é ainda marcado em itálico no próprio texto, 

reforçando o peso do referente daquela palavra. 

Uma característica da prosa de Lúcio Cardoso é a minúcia na descrição de certos 

objetos, sobretudo roupas. Em Crônica da casa assassinada, esse traço envolve Nina em 

muitos momentos. Ela chega da capital e sua afronta é logo sentida por todos de Vila Velha a 

partir da vestimenta. Há um vestido vermelho que, reiteradamente, aparece nos escritos dos 

personagens. André fica estonteado ao deparar-se com sua mãe vestindo aquele traje. Ela, 

recém-chegada naquela cidade da província. 

 

Não hesito em descrever esse vestido, ele se acha incorporado à minha memória e 

sei que sua impressão me acompanhará para sempre. Devo ir mais longe: sempre 

que pretendo reviver o que foram os primeiros anos da minha adolescência, 

reencontro algo caótico, perturbador, mas de onde sobressai, nítido e alado, esse 

estranho vestido de baile — uma obra-prima de futilidade, de graça, desse nada 

íntimo e fascinante que estrutura a presença exterior da mulher. (Ibidem, p. 193) 
 

Esse mesmo item reaparece no momento em que Nina prenuncia sua ferida da morte e 

ela decide jogá-lo às chamas de uma fogueira, junto com outras de suas roupas do Rio. Esse 

gesto é mimetizado por Demétrio ao fim da narrativa, como já adiantamos no capítulo 

anterior. Após a morte de Nina, ele decide se livrar das vestes da cunhada como quem elimina 

um mal contagioso, ao que é interceptado por Valdo. 

O vermelho da vestimenta é um elemento simbólico importante também em Dorotéia. 

Na peça de Nelson Rodrigues, é assim que a personagem que batiza o título aparece pela 

primeira vez na casa das viúvas, conforme nos indica a didascália: ―Veste-se de vermelho, 

como as profissionais do amor, no princípio do século.‖ (RODRIGUES, 1994, p. 628). 

Ao contrário do que notamos em abundância nos romances do autor mineiro, a 

descrição de roupas é um recurso pouco usual no teatro de Nelson Rodrigues. Isso se atrela ao 

próprio gênero dramatúrgico, espaço no qual as descrições de indicações cênicas, em Nelson 

Rodrigues, se dão laconicamente. A partir de poucas palavras, é preciso subentender — ou 
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deixar para que o encenador se encarregue de rechear — a caracterização física das 

personagens. Na primeira aparição de Madame Clessi em Vestido de noiva, por exemplo, 

vemos que aquela prostituta, vinda do início do século XX, tem certa excentricidade na 

maneira de vestir, mas a didascália se restringe a informar que ―Surge na escada uma mulher. 

Espartilhada, chapéu de plumas. Uma elegância antiquada de 1905. Bela figura. Luz sobre 

ela.‖ (Ibidem, p. 353). 

Nessa pouca descrição de roupas, que vetoriza a dramaturgia e a prosa aqui analisadas 

em direções distintas, parece se apoiar uma marca peculiar de Nelson Rodrigues, que também 

o diferencia de Lúcio Cardoso em termos de estilo
42

. Enquanto este adensa suas personagens 

em roupas quase sempre meticulosamente observadas, o outro trabalha em uma chave de 

escancaramento mais direto da própria nudez das personagens. Queremos realçar, por 

exemplo, que o desnudamento de Nina quase nunca é feito de modo tão aberto quanto o de 

Geni. Nas cenas em que os seios da esposa de Valdo são vistos, há sempre uma penumbra que 

quase os encobre. Uma espécie de intervalo erótico não permite que André os veja totalmente, 

no capítulo de abertura do romance. De igual modo, há uma passagem em que Valdo fica 

aturdido pela visão do colo semi-descoberto de Nina. Já Geni os exibe inteiramente, de modo 

recorrente, não demonstrando tanto pudor. 

A simbologia das roupas enquanto impregnadas de certo tabu, em Toda nudez será 

castigada, somente aparece de relance, na ocasião em que Herculano pede para Geni 

abandonar sua antiga vida, pois eles irão se casar; na verdade, o chefe de família lhe exige que 

ela nunca mais volte à zona de meretrício, nem mesmo para recolher suas antigas roupas: 

 

HERCULANO (incisivo)— Quer largar essa vida, agora, (repete) agora, neste 

minuto? Você abandona tudo, tudo! Não pode voltar lá nem pra apanhar a roupa. 

Tem coragem? 
[...] 
GENI (começando a chorar) — Está bem. Não volto mais pra lá. Nunca mais. Não é 

isso que você quer? Deixo tudo, roupa, deixo. 
HERCULANO — Sapato, tudo! (Ibidem, p. 1075) 

 

Assim, a purificação da personagem, que futuramente será chamada de virgem pelas tias 

de Herculano, depende não somente do abandono de sua vida profissão pregressa, mas 

também da abdicação dos objetos inanimados conectados a essa anterioridade, que seu 

posterior núcleo familiar quer eliminada. 

 

2.6 – Tabus por quê? 

                                                 
42

  Devo essa análise a respeito da indumentária em Lúcio Cardoso e Nelson Rodrigues às sugestões da 

Profa. Dra. Elizabeth Cardoso (PUC-SP) 
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As implosões bem-sucedidas, na construção civil, são produzidas com a inserção de 

explosivos bem distribuídos pelas colunas de sustentação de um edifício, sendo as detonações 

mais intensas justamente nos andares mais baixos, a fim de que a construção desabe sobre si 

mesma de modo inteiriço. Voltemos ao tabu do incesto. Tanto para Sigmund Freud quanto 

para Lévi-Strauss, ou até mesmo para Georges Bataille, como sustentamos no início, esse é o 

alicerce fundamental sobre o qual se edificou a cultura humana — embora esses três autores 

divirjam acentuadamente quanto às fundamentações dos interditos. A transposição desse 

limite cultural ocasionaria, portanto, o rompimento da liga social. 

O antropólogo francês enxerga os tabus pela ótica das trocas entre grupos humanos: ―A 

exogamia fornece o único meio de manter o grupo como grupo, de evitar o fracionamento e a 

divisão indefinidos que seriam o resultado da prática dos casamentos consanguíneos.‖ (LÉVI-

STRAUSS, 2012, p. 522). Adiante, ele insiste: ―Não é portanto exagerado dizer que essa lei é 

o arquétipo de todas as outras manifestações com base na reciprocidade, que fornece a regra 

fundamental e imutável mantenedora da existência do grupo enquanto grupo.‖ (Ibidem, p. 

524). 

Bataille, de maneira análoga, sugere que os interditos controlam a violência que, 

desenfreada, não tornaria possível a consciência humana: ―A consciência não pode então 

considerá-los como um erro de que seríamos vítimas, mas como os efeitos do sentimento 

fundamental de que a humanidade dependeu. A verdade dos interditos é a chave de nossa 

atitude humana.‖ (BATAILLE, 2017, p. 61). 

Também para Freud, a relevância cultural dos tabus é a mesma: Totem e tabu expressa 

que tais leis humanas são a condição que permitiu a vida em sociedade; a quebra desse 

contrato, assim, estilhaçaria a convivência entre grupos humanos: 

 

É igualmente claro por que a violação de certas proibições do tabu significa um 

perigo social que deve ser punido ou expiado por todos os membros da sociedade 

para que não prejudique a todos. Esse perigo realmente existe se substituirmos as 

moções conscientes pelos desejos inconscientes. Ele consiste na possibilidade da 

imitação, em consequência da qual a sociedade logo se dissolveria. (FREUD, 2013, 

p.76-77). 

 

O psicanalista ainda completa com uma afirmação que nos faz pensar nos castigos a que 

são submetidas as personagens mais transgressoras das duas obras, como Nina, Timóteo e 

Geni: ―Se os outros não punissem a violação, necessariamente se dariam conta de que querem 

fazer o mesmo que o transgressor‖ (Ibidem, p. 76). As transgressões, portanto, carregam um 

potencial disseminador cujas consequências são evitadas com pavor e, sem dúvida, violência: 
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―[...] certas pessoas e coisas têm uma força perigosa que se transmite mediante contato com o 

objeto carregado, quase como uma infecção.‖ (Ibidem, p. 63). Esse trecho nos remete 

imediatamente à maneira como Timóteo é tratado pela família: moléstia contagiosa. O medo 

da disseminação pode ser vislumbrado também nas reações ríspidas dos outros personagens 

de Toda nudez será castigada em relação a Geni. Herculano chega a chamá-la de mictório 

público, logo após ter dormido com ela pela primeira vez, e, ao saber que Serginho fora 

violentado na prisão, grita para Geni: ―Cahorra! Cachorra!‖ (RODRIGUES, 1994, p. 1086). 

Apesar de tanta repulsa que as personagens transgressoras causam, também se verifica 

um componente de atração em jogo. Herculano não consegue dissociar-se de Geni; Valdo e 

até o próprio Demétrio também revelam ardente paixão (escondida, no caso do segundo) por 

Nina, apesar de ela ser, notoriamente, um vetor contrário aos valores do clã dos Meneses. 

Tudo indica que esses comportamentos se relacionam ao próprio significado de tabu, que 

aponta simultaneamente para as direções semânticas de perigoso e sagrado, conforme diz 

Freud (2013, p. 58). Não é por outro motivo que ―o fundamento do tabu é um ato proibido 

para o qual existe uma forte inclinação no inconsciente.‖ (FREUD, 2013, p. 75). 

Estamos lidando, portanto, com a ambivalência constituinte dos tabus fundantes da 

cultura. O interdito é rechaçado, ao mesmo tempo em que subjaz na subjetividade humana 

enquanto fonte de desejo. Ou por outra: é repelido justamente por se tratar de um elemento 

irremediavelmente entranhado na psique. ―A sociedade acredita não existir maior ameaça que 

se possa levantar contra sua civilização do que a possibilidade de os instintos sexuais serem 

liberados e retornarem às suas finalidades originais‖, analisa Freud em uma de suas 

conferências, entendendo que ―Por esse motivo, a sociedade não quer ser lembrada dessa 

parte precária de seus alicerces.‖ (FREUD, 2006a, p. 32).  

Há, nas ficções dos autores aqui analisados, um trabalho de exploração da subjetividade 

humana que se tornou tendência em narrativas ficcionais a partir do século XX. Falamos, no 

nosso Capítulo 1, de Erich Auerbach, que em seu Mimesis faz um diagnóstico dessa 

interiorização das ficções no universo da subjetividade. Precisamente na parte ―A meia 

marrom‖ desse livro, Auerbach sinaliza como a representação na ficção moderna se dirigiu 

cada vez mais em direção ao interior do mundo psíquico dos seres. A respeito da 

modernização do teatro, perspectiva semelhante traz o norte-americano Freddie Rokem em 

seu livro Theatrical Space in Ibsen, Chekhov and Strindberg: Public forms of Privacy
43

, 

                                                 
43

 O livro não possui edição em língua portuguesa. Em tradução livre, seu título seria: O espaço teatral em Ibsen, 

Chekhov e Strindberg: formas públicas de privacidade. 
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conforme nos indica Pereira (1999, p. 56). Estudando esses autores, Rokem afirma que o 

teatro moderno europeu se alicerçou na amplificação da vida privada. 

Apoiados nesses paradigmas, inferimos que os escritores aqui abordados adentraram o 

domínio dos desejos íntimos proibidos como forma de representar uma dissolução da esfera 

familiar, performando às suas maneiras uma estética da decadência, conforme caracterizou 

Antonio Candido, em Literatura e subdesenvolvimento, a tônica da criação ficcional brasileira 

a partir dos anos de 1930. Nessa invasão da privacidade de famílias burguesas brasileiras, a 

exposição de tabus, principal alicerce do edifício da cultura, parece ter sido uma importante 

ferramenta para potencializar o efeito de desagregação dos lares. 

Freud intitulou como O inquietante (1919) o texto que trata dos efeitos de pavor 

irradiados pela leitura do conto O homem de areia, de E.T.A. Hoffmann. O título em alemão 

— Unheimlich — guarda um potencial semântico que se perde no português O inquietante. 

Em alemão, defende o autor do ensaio, a palavra significa ao mesmo tempo o que é não-

familiar, portanto estranho, e algo profundamente familiar, mas que se procurou afastar. O 

pavor, nesse sentido, advém justamente de um sentimento carregado dessa dicotomia. 

As leituras das obras aqui estudadas podem assumir também esse rumo. Ou seja, o 

próprio efeito de desagregação é ainda catalisado por conta do investimento em um assunto 

que causa repulsa, ao mesmo tempo que provém de uma fonte de desejo recalcada, de acordo 

com o pensamento de Freud. Isso parece se desmembrar, para além da sensação de 

desagregação vista nos enredos, em um efeito desagradável que tinge as páginas do romance 

de Lúcio Cardoso e da peça de Nelson Rodrigues, e é nesse espaço perturbador que iremos 

penetrar nas próximas páginas. 
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3 – Atentado literário ao pudor 

 

O correspondente da surpresa física em arte.
44 

Manifesto da Poesia Pau-brasil. Oswald de Andrade, 1924 

 

3.1 – Duas casas unheimlich 

  

Chegamos ao capítulo final de nossas análises, mas proponho fazermos um breve recuo, 

antes de avançarmos mais. Pensemos novamente na introdução deste trabalho, onde 

começamos a esboçar um paralelo entre Lúcio Cardoso e Nelson Rodrigues a partir das 

reações coléricas despertadas pelos seus trabalhos no público em geral e na crítica literária. 

Sem dúvida, o recurso de expor tantos elementos tabus, como apresentamos na seção anterior, 

é capaz de despertar por si só rechaços do público. Mas, aparentemente, não é só isso: esses 

escritores faziam questão de arranjar tais elementos em uma linguagem engendrada para ser 

incômoda, em uma busca intensa por alcançar efeitos perturbadores (recuperemos aquela 

crítica azeda contra a obra de Lúcio Cardoso por esta trazer temas espinhosos em ―cores 

bestiais‖). A partir de agora, veremos como essa procura por uma estética pautada pelo 

desagradável acentua ainda mais o ambiente de decadência que temos visto. 

No importante trabalho de 1919 em que Freud se arrisca a transitar para além dos 

limites da psicanálise rumo ao campo da estética, ele efetua de largada uma crítica aos estudos 

sobre arte — sobre o que ele chama de inquietante
45

, pouco fora estudado na crítica até então: 

―A respeito disso nada encontramos nos minuciosos tratados de estética, que se ocupam antes 

das belas, sublimes, atraentes — ou seja, positivas — sensibilidades, de suas condições e dos 

objetos que as provocam do que daquelas contrárias, repulsivas, dolorosas.‖ (FREUD, 2010, 

p. 330). Essa segunda leva, de elementos repugnantes, é justamente o que interessa ao criador 

da psicanálise, que chega a sugerir que seu domínio de análise se fixará na estética não como 

―teoria do belo, mas definida como teoria das qualidades do nosso sentir‖ (Ibidem, p. 229). 

Preocupada, assim, com as sensações liberadas a partir da fruição do objeto estético, a 

investigação efetuada por Freud possui uma notável intuição a respeito dos efeitos da obra 

literária, algo que, como se sabe, seria mais desenvolvido décadas depois com a chamada 

estética dos efeitos. 

                                                 
44

  Disponível em Teles (2009, p. 476). 
45

 Vale dizer que houve outras opções de tradução para o termo, como o caso da edição das obras de Freud 

pela Imago, que denominou Das Unheimlich como O estranho. (ver FREUD, Sigmund. O Estranho (1919). In: 

_____. História de uma neurose infantil. E.S.B., Vol. XVII, Rio de Janeiro: Imago, 1969). 



92 

 

Aqui devemos recuperar o que já foi adiantado em páginas anteriores: o efeito do 

inquietante advém justamente do fato da manifestação de uma sensação que, embora íntima 

ao indivíduo, deveria permanecer encoberta. Para validar a hipótese, Freud elenca uma porção 

extensa de definições do verbete que atestam a ambiguidade na qual unheimlich diversifica 

seus sentidos. Talvez a mais produtiva para demonstrar esses sentidos seja a definição feita 

por Schelling, de acordo com quem unheimlich ―chama-se a tudo o que deveria permanecer 

em segredo, oculto, mas apareceu.‖ (Ibidem, p. 337). 

A partir desse achado, o texto de Freud mergulha em histórias que provocam tal 

inquietação, sobretudo O homem de areia, de E.T.A. Hoffmann, para prefigurar o que teria a 

capacidade de provocar sensações angustiantes na ficção. Seu ponto de chegada, então, é que 

―o elemento angustiante é algo reprimido que retorna. Tal espécie de coisa angustiante seria 

justamente o inquietante [...]‖ (Ibidem, p. 360), e, ligando os pontos: ―[...] esse unheimlich não 

é realmente algo novo ou alheio, mas algo há muito familiar à psique, que apenas mediante o 

processo da repressão alheou-se dela.‖ (Ibidem, idem).  

Basicamente, essa sensação então se relacionaria a um rompimento do véu que escondia 

alguma sólida experiência dos primórdios de nossa psique. O narcisismo primário da criança e 

seu ―ilimitado amor a si próprio‖ (ibidem, p. 352), que na infância projetava constantemente o 

Eu para fora de si, se relacionaria a um temor pelo recorrente aparecimento dos duplos 

(Doppelganger); a compulsão por repetição dos impulsos instintuais, ligada à infância 

segundo Freud (p. 356), se transformaria em um pavor pela repetição de determinados sinais, 

como a aparição reiterada de determinado número ou nome; o próprio animismo infantil, que 

dota o espaço exterior de traços humanos, se tornaria angustiante, caso, após a infância, a 

pessoa se deparasse com um boneco que se mexe, por exemplo. 

Para encurtar a história, essa sensação do inquietante diz respeito a ―um recuo a 

determinadas fases da evolução do sentimento do Eu, uma regressão a um tempo em que o Eu 

ainda não se delimitava nitidamente em relação ao mundo externo e aos outros.‖ (Ibidem, p. 

354). 

Aquele trecho do romance de Lúcio Cardoso do envolvimento de André com Nina 

como uma volta à gênese — ―Amá-la é reintegrar-me no que fui, sem susto e sem dificuldade. 

É a volta ao país de origem.‖ (CARDOSO, 2000, p. 331) —, então, ganha ainda mais peso. A 

propósito, o último exemplo colocado por Freud trata justamente do frequente sentimento de 

inquietude que os homens neuróticos admitem ter em relação ao genital feminino. ―Mas esse 

unheimlich é apenas a entrada do antigo lar [Heimat] da criatura humana, do local que cada 
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um de nós habitou uma vez, em primeiro lugar.‖ (Ibidem, p. 365), explica o psicanalista, 

afirmação quase parafraseada pela do personagem de Crônica da casa assassinada. 

Já é de se supor onde queremos chegar com isso; esse ponto, no qual esperamos 

desaguar nossa análise das obras de Nelson Rodrigues e Lúcio Cardoso, curiosamente não foi 

abordado por Freud. Em nenhum momento de sua obra é assinalada a hipótese de que a 

abordagem de relações incestuosas em textos ficcionais possa causar o tal inquietante. Teria 

sido por tais situações não serem abundantes na literatura da época, acessível ao propositor do 

Complexo de Édipo? A história de Édipo, por sinal, dificilmente se caracterizaria como 

inquietante no sentido que Freud adota, pois não parece ser assumida uma perspectiva 

descritiva e concentrada na questão do incesto, mas sobretudo como tema mítico moral. É tal 

qual a menção feita a uma narrativa de Heródoto a respeito de uma princesa que tenta segurar 

a mão de um ladrão e este lhe dá a mão amputada de seu irmão, em que a comicidade 

prevalece em razão do ponto de vista ser justamente o do astucioso ladrão. 

De todo modo, podemos inferir que sim: as relações amorosas entre familiares, nas 

obras de Lúcio Cardoso e Nelson Rodrigues, parecem ser esmiuçadas e descritas com uma 

certa lascívia que certamente se verte em fonte do desagradável em seus escritos. Não 

somente o incesto, mas também os tópicos da morbidez, os exageros de descrição, 

apresentam-se adornados de construções textuais que despertam repulsa. Assim, as casas dos 

Meneses e de Herculano parecem traçadas sob o compasso da expressão corriqueira alemã 

citada por Freud: ―uma casa unheimlich‖ seria algo como uma casa cheia de maus presságios. 

Neste capítulo, propomos uma leitura dedicada aos recursos que exalam repugnância 

empregados pelos escritores aqui estudados. 

Para o autor de A interpretação dos sonhos, o inquietante seria antes um efeito do que 

simplesmente a abordagem de determinado tema — por isso uma mão amputada pode ser 

elemento de comicidade. Logo, ―o resultado, que soa paradoxal, é que na literatura não é 

inquietante muita coisa que o seria se ocorresse na vida real, e que nela existem, para obter 

efeitos inquietantes, muitas possibilidades que não se acham na vida.‖ (Ibidem, p. 371-372). 

O médico austríaco, então, define que o inquietante costuma ocorrer em obras cujos 

conteúdos estão banhados no que ele chama de realidade comum; nesses casos, ―tudo o que 

produz efeitos inquietantes na vida também os produz na obra literária‖, e resulta que ―nós 

reagimos a suas ficções tal como reagiríamos a nossas próprias vivências‖ (Ibidem, p. 373). 

Uma obra na qual a realidade ficcional é familiar, portanto, pode fazer emergir 

justamente o estranhamento do ―recalcado familiar‖ de que fala Freud. 
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O entendimento de uma obra ficcional elaborado por Wolfgang Iser não passa longe 

dessa busca pelas sensações — ou efeitos — do texto e pode nos ajudar a compreender 

também as estratégias discursivas de Lúcio Cardoso e de Nelson Rodrigues. O alemão, que 

integrou a conhecida ―Escola de Constance‖, se dispôs a examinar a natureza do texto literário 

e sua concretização de sentidos a partir da interação entre sua estrutura interna e a 

participação ativa do leitor. Para Iser, uma escrita ficcional se constrói sobre uma seleção de 

elementos da realidade, que passam a ser rearranjados em novas combinações — ele fala a 

respeito da combinação horizontal na literatura, em contraposição a uma realidade externa em 

que os elementos apareceriam em lugares específicos e em escada hierárquica, por isso 

verticalizados. 

Tais novas maneiras de se integrar dados da realidade externa em uma nova realidade 

do texto, de acordo com o comparatista alemão, causam uma desestabilização das normas e 

convenções reguladoras do mundo: ―Por isso no discurso ficcional reconhecemos tantas 

convenções que exercem uma função reguladora em nossos ou noutros mundos sociais e 

culturais; graças a sua organização horizontal elas aparecem, no entanto, em combinações 

inesperadas e perdem assim sua estabilidade.‖ (ISER, 1996, p. 114) 

O que é chamado de sentidos dominantes, assim, tende a ser subvertido na realidade do 

texto: ―Através dele [do texto ficcional] não se atualiza nenhuma reprodução de sistemas de 

sentido dominante, ao contrário, o texto se refere àquilo que nos sistemas de sentido 

dominantes é virtualizado, negado e daí excluído‖ (Ibidem, p. 135). Isso não significa que não 

haja obras que se esforcem rigorosamente na direção contrária, da conservação da ordem 

reinante. Mesmo nesse caso, contudo, Iser (Ibidem, p. 145) aponta que a obra se constitui 

também a partir da alteração do sistema, posto que passa a bloquear as provocações 

ameaçadoras do ambiente estabelecido. Não parece ser esse o lugar onde se situam os 

escritores aqui lidos, mas precisamente — ainda que não totalmente, pois podemos encontrar 

índices da conservação em ambos — no questionamento a diversos sentidos prevalecentes. 

Enfim, seja na situação de conservação quanto enfrentando os sentidos dominantes, o alemão 

resume que ―A literatura tem seu lugar nos limites dos sistemas de sentido que dominam nas 

épocas correspondentes.‖ (Ibidem, p. 137). 

Jacques Derrida, em uma entrevista posteriormente publicada em livro (com o título 

sugestivo Essa estranha instituição chamada literatura), enalteceu esse caráter transgressor 

da própria natureza do literário. Para Derrida, a literatura é a instituição a partir da qual se 

pode, a grosso modo, dizer tudo: ―Dizer tudo é, sem dúvida, reunir, por meio da tradução, 

todas as figuras umas na outras, totalizar formalizando; mas dizer tudo é também transpor os 
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interditos. É liberar-se em todos os campos nos quais a lei pode se impor como lei.‖ (2014, p. 

49). Assim, uma boa forma de definir a literatura seria afirmá-la como uma instituição que 

extrapola as outras instituições, um ―lugar, a um só tempo, institucional e selvagem, lugar 

institucional no qual, em princípio, é permitido colocar em questão ou, de qualquer modo, 

suspender toda instituição. Uma instituição contrainstitucional pode ser, a um só tempo, 

subversiva e conservadora.‖ (Ibidem, p. 88). O ímpeto de rompimento próprio da natureza 

literária coloca em jogo ainda a possibilidade de realizar desconstruções (das próprias 

instituições reinantes). Nesse caso, para o filósofo francês, a desconstrução só poderia se dar 

com o prazer literário: 

 

[...] não há desconstrução eficiente sem o maior prazer possível. Pode-se — de 

forma provisória e por comodidade, para ganhar tempo — apresentar tais paradoxos 

em termos de recalque e de levantamento do recalque. A literatura levantaria o 

recalque: em certa medida pelo menos, a seu modo, nunca totalmente, de acordo 

com roteiros regulados, mas sempre modificando suas regras naquilo que se chama 

de história da literatura. (Ibidem, p. 85-86) 
 

Sim, já havíamos examinado a hipótese de levantamento do recalque promovido pela 

literatura, ainda que aplicada a um contexto diverso, no percurso analítico a respeito do 

inquietante de Freud. O surgimento do sentimento familiar, que deveria estar oculto, mas 

emerge, não deixa de ser um fruto do atrito entre a literatura e as convenções culturais 

dominantes, para relembrarmos Iser; ou entre a contrainstituição literária e as outras 

instituições sociais, segundo os termos de Derrida. 

O lugar das construções ficcionais de Nelson Rodrigues e Lúcio Cardoso parece situar-

se na trincheira do confronto contra muitos sentidos dominantes. Uma certa veemência 

contrainstitucional fica evidente até mesmo na postura deles enquanto personas que assinam e 

falam por suas obras. 

 

Coices e chicotadas: a arte como provocação 

  

Victor Hugo Adler Pereira chama atenção, no seu já mencionado ensaio Nelson 

Rodrigues e a obscena contemporânea, para o cuidado necessário em utilizar as declarações 

do dramaturgo com fins de esmiuçar os sentidos de seu teatro: ―Em relação ao comentário 

baseado em declarações de Nelson Rodrigues, deve-se levar em conta o cuidado com que este 

elaborava sua imagem pública [...]‖ (PEREIRA, 1999, p. 116). O alerta vai na direção do que 

transparece também na biografia escrita por Ruy Castro: em O anjo pornográfico nota-se, 
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como plano geral, que Nelson Rodrigues calculava bem as palavras cortantes que dizia. As 

suas controvérsias eram, nesse sentido, usadas em favor de sua projeção enquanto 

personagem pública. Não à toa, o autoapelidado ―O reacionário‖ coleciona uma leva de frases 

que estão até hoje entre as mais populares do Brasil. 

Como nosso intuito aqui é destacar que houve um esforço pela elaboração do efeito 

perturbador em algumas obras deles, vale a pena indicar como esse traço extrapolava o âmbito 

dos textos ficcionais e recaía sobre os pronunciamentos feitos por Nelson Rodrigues e Lúcio 

Cardoso — alguns pronunciamentos que, diga-se de passagem, eram bastante semelhantes 

entre si no entendimento do próprio trabalho artístico. Com isso, queremos assinalar que tais 

colocações, claro, somadas às obras, faziam parte do intuito de atingir um efeito impactante, 

que se nota nas manifestações artísticas em um crescente desde a ascensão da modernidade e 

as propostas das vanguardas. 

Nelson Rodrigues escreveu um texto para o primeiro número da Revista Dionysos, 

editada pelo Serviço Nacional de Teatro, órgão vinculado ao Ministério da Educação e Saúde 

da época. Seu artigo de poucas páginas foi publicado em outubro de 1949 e continua a ser 

debatido até hoje. Podemos dizer que, do ponto de vista da projeção da imagem pessoal, eis 

um caso bem-sucedido. O texto se intitulou ―Teatro desagradável‖, e foi essa a expressão 

utilizada por Nelson para definir parte de sua trajetória no teatro (até então, o autor havia 

escrito A mulher sem pecado, Vestido de noiva, Álbum de família e Anjo negro). No espaço da 

revista, o dramaturgo enaltece que, sobretudo a partir de Álbum de família, suas peças 

enveredaram pelo caminho do desagradável. Suas obras, com essa estética, seriam 

―pestilentas, fétidas‖ (RODRIGUES, 1949, p. 18), capazes de causar o equivalente ao tifo e à 

malária na plateia. ―Na verdade, visei um certo resultado emocional pelo acúmulo, pela 

abundância, pela massa de elementos‖ (Ibidem, p. 18), justificava o autor a sua opção de pôr 

hiperbolicamente em cena tópicos socialmente controversos. A respeito de Álbum de família, 

declarou ser uma peça ―genesíaca, [que] devia ter por isso mesmo alguma coisa de atroz, de 

necessariamente repulsivo, um odor de parto, algo de uterino.‖ (Ibidem, p. 19). Sobre as 

acusações de Anjo negro ser uma peça mórbida, ele sentencia que esse traço deve ser visto em 

sua potencialidade artística: 

 

Com efeito, Anjo negro é mórbido; e eu, mórbido também. Aliás, jamais discuti ou 

refutei a minha morbidez. Dentro de minhas obras, ela me parece incontestável e, 

sobretudo, necessária. Artisticamente falando, sou mórbido, sempre fui mórbido, e 

pergunto: ―será um defeito?‖ Nem defeito, nem qualidade, mas uma marca de 

espírito, um tipo de criação dramática. (Ibidem, p. 19) 
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O já então polemista se posicionou ainda pela continuidade do fazer teatral nessa 

direção: ―Peçam tudo, menos que eu renuncie às atrocidades habituais dos meus dramas. 

Considero legítimo unir elementos atrozes, fétidos, hediondos ou o que seja, numa 

composição estética. Qualquer um pode, tranquilamente, extrair poesia de coisas 

aparentemente contraindicadas.‖ (Ibidem, p. 20-21). 

Pudemos perceber que no vocabulário do autor há muito ―atroz‖, ―fétido‖, ―odor‖ 

―mórbido‖ e correlatos em poucas laudas. Viu bem quem se deu conta de que essa não é uma 

mera explicação do autor a respeito do próprio teatro, mas uma maneira própria de 

superdimensionar os aspectos controversos de seus dramas que, por si, já eram 

suficientemente hiperbólicos. 

Mais de dez anos depois, essa estratégia continuaria a ecoar no mesmo diapasão: a 

intenção dos seus dramas — dizia Nelson em um texto de apresentação à peça Boca de ouro 

(1959) — era golpear a plateia. Mais uma vez, a escolha lexical parece acurada para provocar 

reações se considerarmos somente o próprio pronunciamento: 

 

Amigos, a obra de arte é a que escoiceia. E este Boca de Ouro, como o mais recente 

O beijo no asfalto, e como todos os meus outros escritos, atiram as suas patas em 

todas as direções. Eu disse ―patas‖ e repito: patas. O bom gosto, a polidez, a 

correção, a cerimônia — não têm função na obra de arte. É preciso agredir. E essa 

agressão contínua é a marca de todo o meu teatro. (RODRIGUES, 2004, p. 281) 
 

A postura de Lúcio Cardoso a respeito do próprio ofício não era menos corrosiva. Ainda 

que o escritor de A luz no subsolo jamais tenha conquistado a mesma projeção e um espaço 

público equivalente ao de Nelson Rodrigues, a ponto de suas declarações também 

repercutirem em grande escala, nas poucas vezes em que conversava com a imprensa o 

mineiro costumava destilar afirmações incendiárias. A mais conhecida, certamente, foi aquela 

na qual ele caracterizou sua literatura como um punhal erguido contra Minas Gerais 

 

[...] 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.
46

 

 

Se carecia o escritor mineiro — que trazia Minas como um ―espinho que não consigo 

arrancar do meu coração‖ (CARDOSO, 2012, p. 504), conforme também disse — da 

quantidade de circulação da imagem pública de que gozava Nelson Rodrigues, podemos 

                                                 
46

  Fausto Cunha. Lúcio Cardoso (patético): ―Ergo meu livro como um punhal contra Minas‖. Jornal do 

Brasil. 25 de novembro de 1960. 
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encontrar em seus Diários, contudo, posicionamentos igualmente afiados quanto à concepção 

de sua própria escrita. 

Primeiro, em fevereiro de 1959, semanas antes de Crônica da casa assassinada chegar 

às prateleiras das livrarias, seu autor deixou uma inscrição em que transparece sua pouca 

expectativa em relação à recepção do romance (lembremos que, nesse ponto, havia um hiato 

de quinze anos desde a publicação de outro romance seu, Dias perdidos). O romancista 

alegava: 

 

[...] assalta-me uma grande melancolia, imaginando que também este tombará no 

silêncio e no desinteresse e que, independente de seus defeitos, que talvez só eu 

conheça, poderia ser uma obra-prima que encontraria a mesma repulsa e a mesma 

prevenção que vêm encontrando todos os meus livros… (Ibidem, p. 478) 
 

Se a expressão repulsa, ali enfatizada pelo autor, pode estar próxima do significado de 

indiferença e distância, alguns anos depois ele deixaria uma afirmação que se abre para outra 

via: causar repulsa, não a da indiferença, mas justamente a do envolvimento tenso, na 

verdade, seria o objetivo do escritor: 

 

Sim, gostaria que meus leitores se transportassem a um estado de tão alta emoção 

passional que isto lhes destruísse o equilíbrio e eles se sentissem fisicamente 

doentes. As grandes emoções interiores sacodem até o âmago a estrutura física do 

ser — e como não há maior ambição para um escritor do que causar a emoção mais 

violenta — e a mais perigosa — gostaria que aqueles que porventura me 

acompanhassem se sentissem dominados, violentados até a saturação, e me 

rejeitassem com asco, o que seria uma demonstração da minha força — ou então me 

aceitassem como um mal irremediável, o que seria um sinal inequívoco da minha 

profundeza. (Ibidem, p. 532-533) 
 

A profissão de fé artística de Lúcio Cardoso no repugnante pode ser vista ainda em um 

texto seu intitulado ―Confissões de um homem fora do tempo‖, postumamente publicado na 

edição dos Diários organizada por Ésio Macedo Ribeiro. Ali, diz Lúcio acreditar no romance 

que ―[...] foi feito como se escarra sangue, contra a vontade e como quem lança à face dos 

homens uma blasfêmia.‖ (Ibidem, p. 553). 

Não parece forçoso atribuir a essas descrições o mesmo status da definição de Nelson 

Rodrigues a respeito do teatro desagradável. As declarações dos escritores parecem imbuídas 

de um desejo de contágio. É evidente que, no caso de Lúcio Cardoso, também devemos tomar 

isso enquanto produção da imagem que o próprio escritor desejava para sua persona. De um 

lado, coices, pestes e atrocidades; de outro, doenças físicas, asco — e chicotadas, conforme já 

havia dito o escritor em uma inscrição de 1950: ―Porque a missão de alguns poetas é 

empunhar o chicote para lacerar a maioria cega e domesticada pelo hábito de existir sem 

sofrimento.‖ (Ibidem, p. 305). 
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Como esse intento pela repugnância, pelo impacto, se manifesta nas obras desses 

escritores? Já veremos. Antes, é válido dizer que a postura de nortear a arte a partir da bússola 

do choque não foi uma prerrogativa de Lúcio Cardoso e Nelson Rodrigues. Esse traço tem 

sido um distintivo de manifestações artísticas na modernidade, sobretudo com o advento das 

vanguardas europeias. 

Peter Bürger, em Teoria da vanguarda (1974), pensa o choque enquanto elemento 

constitutivo dos movimentos artísticos europeus do início do século XX. O alemão realça que 

as vanguardas se inseriram em um movimento de ruptura que passou a questionar a própria 

instituição arte. No caso desses movimentos surgidos na Europa, o abalo teria como fim uma 

nova relação do receptor com as obras, a partir do entendimento de que as manifestações 

artísticas não podem ser encaradas de modo autônomo, mas devem ser apropriadas para 

repensar — além da própria instituição arte — a própria vivência cotidiana das pessoas: ―Este 

choque é intencionado pelo artista de vanguarda, que mantém a esperança de, graças a essa 

privação de sentido, alertar o receptor para o fato de sua própria práxis vital ser questionável e 

para a necessidade de transformá-la.‖ (BÜRGER, 2017, p. 176-177) 

Peter Bürger associa, ao choque buscado pela voltagem artística, o princípio do 

estranhamento ou desautomatização, a partir do qual alguns dos formalistas russos, sobretudo 

Victor Chklóvski, pensavam o procedimento da arte. Bürger não faz uma conexão linear entre 

uma coisa e outra, mas percebe o choque vanguardista enquanto ampliação do princípio 

correlato pensado pelo formalismo: 

 

Assim, quando os formalistas russos consideram o ―estranhamento‖ o procedimento 

da arte, o reconhecimento da generalidade dessa categoria é possibilitado pelo fato 

de que, nos movimentos históricos de vanguarda, o choque do receptor se 

transforma no mais elevado princípio da intenção artística. Tornando-se, de fato, o 

procedimento artístico dominante, o estranhamento pode ser reconhecido também 

como categoria geral. (Ibidem, p. 49) 
 

Essa concepção corre em paralelo com o pensamento de Silviano Santiago a respeito 

das vanguardas. Pensando-as como substantivo singular, na tentativa de também esboçar uma 

categoria mais abrangente sem restringi-las somente às manifestações europeias, o crítico 

brasileiro também vê o choque enquanto mola do movimento vanguardista. Por menos que o 

termo apareça enfaticamente no texto Vanguarda: um conceito e possivelmente um método, 

pois seu autor parece preferir os verbetes vigente e novo, é também a respeito do choque que 

se está falando, e novamente em associação às concepções de Chklóvski. Vejamos: 

 

Vanguarda seria pois de maneira primeira, esquemática e simples, as novas 

tendências estéticas que estivessem em choque, se inscrevessem contra as tendências 

vigentes. Para definir os adjetivos novo e vigente, seria interessante que 
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recorrêssemos ao conceito de desvio da norma (estranhamento), introduzido nos 

estudos literários pelos formalistas russos, e seria interessante ainda que déssemos 

ênfase ao que poderíamos chamar de inventividade. (SANTIAGO, 2013, p. 113) 
 

Antes dessas teorizações acerca da(s) vanguarda(s), Walter Benjamin também já havia 

apontado para o efeito do choque como componente vivo das novas tendências de ruptura 

estética. Em A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica (1936), ele pinça esse 

fator no dadaísmo — apontando que o movimento abriu mares para um novo tipo de fruição, 

que seria muito explorada pela arte cinematográfica: 

 

O comportamento social provocado pelo dadaísmo foi o escândalo. Na realidade, as 

manifestações dadaístas asseguravam uma distração intensa, transformando a obra 

de arte no centro de um escândalo. Essa obra de arte tinha que satisfazer uma 

exigência básica: suscitar a indignação pública. De espetáculo atraente para o olhar e 

sedutor para o ouvido, a obra convertia-se num tiro. Atingia, pela agressão, o 

espectador. (BENJAMIN, 1987, p. 191) 
 

Poucos anos depois, em seu ensaio Sobre alguns temas em Baudelaire (1939), o filósofo 

alemão voltaria a utilizar a chave do choque, agora para entender a poética do autor de Flores 

do mal. O choque, nesse caso, parece figurar menos como escândalo e mais enquanto carga de 

estímulos propiciada com a experiência da modernidade: na multidão, o flâneur se veria 

compelido a observar uma profusão de incitações ao seu corpo. ―Baudelaire inseriu a 

experiência do choque no âmago de seu trabalho artístico. [...] Tomado pelo susto, Baudelaire 

não está longe de suscitá-lo ele próprio.‖ (BENJAMIN, 1989, p. 111). 

Em certo momento de seu estudo dedicado à teorização das vanguardas, Peter Bürger 

revela uma conexão indissociável entre arte e provocação nas propostas estéticas dos famosos 

movimentos artísticos europeus. Assim, seu olhar vê a criação de Duchamp pelas seguintes 

lentes: ―Os ready-made de Duchamp não são obras de arte, e sim manifestações.‖ (BÜRGER, 

2017, p. 121). O famoso urinol entraria nessa categoria. Urinol que nos remete a uma cena já 

citada de Herculano que, raivoso, trata Geni como mictório público. Queremos dizer que 

Nelson Rodrigues e Lúcio Cardoso são vanguardistas? Não propriamente, mas é bom salientar 

que o sentido provocativo de suas afirmações parece remontar a essas estratégias de 

tensionamento entre valores artísticos estabelecidos e sua transgressão; ou seja, eles 

aparentemente se inserem nessa certa tradição da ruptura. Por isso, podemos encarar esses 

pronunciamentos ferinos que vimos há pouco ao estilo dos manifestos, gênero tão próprio das 

vanguardas e que resguarda em si o elo inseparável entre arte e provocação, tal qual se 

percebe em trechos dos conhecidos manifestos modernistas do Brasil, assinados por Oswald 

de Andrade. Além de estar nas afirmações dos escritores, aliás, esse fator também pode ser 

visto em suas realizações artísticas. 
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Ficções que exalam 

  

Assim como o mapa da Chácara, desenhado pelo próprio Lúcio Cardoso, indica a 

relevância da disposição espacial da morada dos Meneses, outro elemento paratextual tem 

valor de anunciação. Eis a epígrafe de Crônica da casa assassinada: ―Jesus disse: tirai a 

pedra. Disse-lhe Marta, irmã do defunto: 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?‖ (CARDOSO, 

2000, p. 17). Trata-se de uma passagem do evangelho de João, na qual é descrita a 

ressurreição de Lázaro, irmão de Marta e Maria de Betânia, de quem Jesus era próximo, 

segundo os textos evangelistas. Essa cena é bastante conhecida. É revelador, para o porvir do 

clima do romance, o fato do autor da história dos Meneses justamente recortar um trecho da 

Bíblia em que a situação envolve um cadáver há quatro dias sepultado já a feder. 

Podemos entender os elementos dessa epígrafe, cujo teor resvala em aspectos do 

desagradável, como anunciações de diversos episódios envolvendo os personagens da 

Chácara. A atmosfera de decadência da própria casa é tingida em cores de decomposição, em 

imagens de gangrena, conforme apontamos no capítulo anterior a este. Na segunda narrativa 

do médico, quando ele visita os Meneses em função da morte do jardineiro Alberto, é 

transmitida a imagem da putrefação orgânica do casarão: 

 

Gangrena, carne desfeita, arroxeada e sem serventia, por onde o sangue já não 

circula, e a força se esvai, delatando a pobreza do tecido e essa eloquente miséria da 

carne humana. Veias em fúria, escravizadas à alucinação de um outro ser oculto e 

monstruoso que habita a composição final de nossa trama, famélico e desregrado, 

erguendo ao longo do terreno vencido os esteios escarlates de sua vitória mortal e 

purulenta. (Ibidem, p. 152-153) 

 

Chama atenção a construção plástica da corrosão física, um recurso estilístico como o 

que vimos nas descrições de incestos e da metástase. Há também uma pormenorização da 

putrefação, como se somente a palavra ―gangrena‖ não desse conta, como se houvesse um 

esforço para tentar tornar concreta a visualização da imagem. Antes de tecer esse comentário, 

o médico prenuncia que essa imagem da gangrena retornaria no futuro. Parece ele referir-se 

ao corpo de Nina tomado pelo câncer, mais tarde descrito como se estivesse se decompondo 

em vida. Voltaremos a isso. 

Agora, foquemos em outro aspecto contido na epígrafe, o qual supomos estar 

relacionado ao cadáver de Alberto. Há uma sugestiva semelhança entre a cena bíblica 

escolhida para abrir o romance e o encontro entre Padre Justino e Ana, logo após a morte do 
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jardineiro. Nessa altura de Crônica da casa assassinada, Ana suplica ao religioso que execute 

o milagre: ―— Ressuscite-o. Ressuscite-o, e eu acreditarei em Deus, em tudo [...] Se o senhor 

mandar, ele se levanta. É só dizer: levante-se desta cama, limpe este sangue e caminhe.‖ 

(Ibidem, p. 182); o Padre se esquiva, contra-argumenta a respeito da impossibilidade do gesto, 

ao que Ana retruca, afirmando já ter ouvido boatos a respeito de um ato do sacerdote em uma 

cidade vizinha, onde ele ―Ressuscitou um morto, um homem que já estava fedendo.‖ (Ibidem, 

idem). Padre Justino nada faz além de desmentir a história e se despedir de Ana, não deixando 

de notar que aquela cena, dela aos pés do cadáver, implorando seu retorno à vida, jamais lhe 

fugiria da memória. Nessa composição final, fica patente o significado da epígrafe, em que se 

misturam morte, fedor e suplício. Um tema bastante recorrente também na arte pictória, ―A 

ressurreição de Lázaro‖ recebeu do pintor medieval italiano Duccio di Buoninsegna um olhar 

em que se evidenciam tanto a influência da pintura bizantina quanto, precisamente, esses 

aspectos do clamor e da morbidez do episódio. Notemos, na ilustração, a figura da irmã 

ajoelhada aos pés de Jesus, e a imagem de um sujeito do entorno que fecha o nariz enquanto o 

morto sai da tumba: 

 

 

 

 

Tapar o nariz, aliás, torna-se quase obrigatório no romance, com o avanço da doença de 

Nina. As pessoas da Chácara, à medida que o câncer se espalha, passam a incomodar-se 

crescentemente com o cheiro que toma conta da casa. Mais uma vez, temos descrições em 

minúcias fornecidas pela narrativa. 

Inicialmente, o odor parece emanar sutilmente. Em uma conversa que Ana descreve ter 

tido com Demétrio, ela indaga, referindo-se ao aroma: ―— Não está sentido?‖ (Ibidem, p. 

Duccio di Buoninsegna: A ressurreição de 

Lázaro (1310-1311) 
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412). Ele nega, e depois supõe que talvez venha dos remédios. ―— De remédio — concordei 

— misturado porém a outra coisa.‖ (Ibidem, idem), diz Ana, que resolve entrar no quarto onde 

se achava Nina: 

 

À medida que avançava, o cheiro tornava-se mais persistente, revelando o 

laboratório onde processava sua morna composição. E aquele ainda não era, devo 

esclarecer desde já, o mau cheiro contínuo, insinuante, que durante muitos e muitos 

dias nos perseguiu, impregnando roupas, copos, móveis e utensílios, tudo enfim, 

com seu açucarado alento de agonia. [...] não tardaria muito em chegar a hora em 

que só poderia caminhar pela casa com um lenço colado ao nariz. (Ibidem, idem) 
 

Também André, em uma de suas entradas no quarto da suposta mãe, já havia capturado 

o cheiro: ―Assim que girei o trinco, estonteou-me o ar que vinha lá de dentro, rançoso, 

misturado a um vago alento de flores ou de maçãs apodrecidas.‖ (Ibidem, p. 398). Apesar de 

repugnante, o pior estaria pela frente: ―Apesar de ser um odor de evidente repugnância, não 

era igual ao que sobreveio mais tarde, durante sua agonia, e em que se fazia sentir, quase 

palpável, o trabalho de dissolução do tecido humano.‖ (Ibidem, idem).  

Mesmo essa circunstância não esvanece o furor sexual entre André e Nina; pelo 

contrário, parece mesmo motivá-lo, em uma mistura de pulsões de morte e vida de que 

falamos. As descrições não são menos desagradáveis do que a temática em si: ―[...] à medida 

que lhe forçava a boca, e com a língua atingia-lhe o paladar, não era mais essa descoberta do 

húmus alheio o que me transportava, mas um odor rançoso, indefinível [...].[...] naquele 

momento, não era a fruição de vida o que me interessava, mas a da morte.‖ (Ibidem, p. 403). 

Ele revela, então, a fonte do fedor: ―E pelos meus punhos, pelos meus dedos, escorria um 

líquido que não era sangue e nem pus, mas uma matéria espessa, ardente, que descia até meus 

cotovelos e exalava insuportável mau cheiro‖. (Ibidem, p. 403-404). A ênfase no excremento, 

como que para torná-lo ―quase palpável‖, fica evidente, e fica ainda mais quando o filho, após 

o sexo, levanta os mesmos punhos banhados em tal matéria para os céus e passa a questionar 

o transcendente: ―Que [Deus] até nos diluísse em matéria de nojo, e vivos, para maior 

divertimento seu, exibisse o atestado de nossa podridão e de nossa essência de lágrimas e de 

fezes — nada mais me importava.‖ (Ibidem, p. 404). 

Aquele líquido corporal indefinível, de cheiro insuportável, provinha de uma ferida que 

se havia aberto nas costas da enferma. Betty, em um diálogo com Ana, define tal ferida como 

uma chaga. Após ter limpado a chaga, a governanta é interceptada pela esposa de Demétrio, 

que queria ela mesma ver as roupas sujas pela substância: ―E tomei-lhe o embrulho das mãos. 

O mau cheiro desprendia-se dele com muito maior intensidade, e era fácil perceber agora do 
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que se tratava: uma emanação de sangue ruim, de mistura a não sei que matéria decomposta e 

esverdeada. Colei novamente o lenço ao nariz [...].‖ (Ibidem, p. 413). 

Além do cheiro ruim — chamado por Valdo de ―ranço de moribundo‖ (Ibidem, p. 419), 

e que tanto chama a atenção das pessoas presentes no velório de Nina —, percebe-se ainda a 

presença de um delineamento monstruoso emprestado à figura de Nina. Aquele líquido, 

descrito à exaustão como que para possuir um efeito concreto na narrativa, parece estar 

carregado de algo inumano, como se fosse a chaga de um castigo. O adorno de 

monstruosidade circunda a figura de Nina, por exemplo, no momento em que ela recebe o 

sacramento da extrema unção. O episódio é narrado por Valdo: 

 

Ajoelhada, com um jornal dobrado na mão, Betty procurava afastar uma mosca 

importuna. Então um ruído surdo, ritmado, começou a vibrar no quarto: era afinal a 

respiração da doente que se fazia ouvir no seu transe extremo, e aquilo, devagar, foi 

dominando todos os outros ruídos até que passou a ser uma vibração única, sofrida, 

e que era como a própria voz do instante que se despedia. (Ibidem, p. 422) 
 

Vemos, também, que, segundo o mesmo Valdo, a intensidade do processo de 

decomposição emprestava um semblante já de caveira à fisionomia da Nina, que estava sendo 

velada: 

 

Nela, o que era familiar havia desaparecido, sugado por uma atração interior — e o 

que era pele propriamente dita escorregava devagar, desabando em pregas flácidas, 

como se não tivesse mais forças para sustentar o desenho humano. Através dessa 

lava que ia descendo, e que não era líquida ainda, mas impregnada desse óleo que é 

a consequência dos tecidos que se desaglutinam, matéria última e fermentada que 

vai se dissolvendo, repontava numa ou noutra quina, já esboçando sob os poros 

elásticos seus contornos essenciais, o que nela era a única coisa dura, inatacável pelo 

tempo, pelo calor e pela consunção: os ossos. Lentamente, e como se ameaçasse 

nalguns pontos romper o tecido sem resistência, apontava já o que lhe constituía o 

esqueleto [...]. (Ibidem, p. 490) 
 

A criação ficcional de Nelson Rodrigues também se alicerça sobre um lodo de detritos 

repugnantes. Já pudemos ter uma boa noção disso quando passamos pelos elementos tabus 

que permeiam suas obras. Os interditos sexuais, quase sempre presentes, são trabalhados no 

estilo seco e direto usual do diretor, e moldados em linguagem de impacto. De igual modo, o 

espectro do câncer enquanto enfermidade assombrosa. Além disso, salta em cena um desfile 

de menções a moléstias físicas e aos excrementos corporais, que denuncia a presença do asco 

em suas peças. Vamos nos deter um pouco nesse último aspecto. 

Em Toda nudez será castigada, por exemplo, notamos o uso de algumas imagens que 

atribuem certa abjeção aos corpos. Em contraposição ao estilo descritivo alongado de Crônica 

da casa assassinada, essa peça de Nelson Rodrigues apresenta tais elementos de maneira 
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direta e concisa. Não dá para deixar de perceber que a introdução dessas informações não é 

gratuita, mas obedece a um regime da repulsa. 

Ainda no primeiro ato da peça, na primeira experiência que Herculano tem com Geni, 

em dado momento ele, bêbado, passa a maldizer para a prostituta a esposa morta, informando 

que ela possuía varizes. Sóbrio, ele tenta negar isso: 

 

GENI — Tua mulher tinha varizes! 
HERCULANO (estupefato) — Como é que você sabe? 
GENI — Não tinha varizes? 
HERCULANO (com esgar de choro) — Não! Não! 
GENI — Tinha! (às gargalhadas) Ai, meu Deus! Você me contou. Foi você. E você 

tinha nojo das varizes de tua mulher! (RODRIGUES, 1994, p. 1060-1061) 
 

Nesse mesmo ato, em uma rápida passagem, surge novo elemento utilizado para 

conceder certa anomalia ao corpo. Trata-se do momento em que Patrício revela a Geni sua 

primeira experiência sexual, levada a cabo com uma cabra. Após ter sido flagrado no ato com 

o animal, o irmão de Herculano, então com onze anos, foi castigado por uma tia, e assim ele 

descreve a situação: ―PATRÍCIO (num desespero progressivo) — Então, a minha tia me 

agarrou. Outras tias me agarraram. Meu castigo era ficar, uma hora, de joelho, em cima do 

milho. Me botaram num canto, como se eu, um menino, tivesse lepra.‖ (Ibidem, p. 1066). 

A menção à lepra — menção que aparentemente soa exagerada em um contexto do 

castigo infantil — parece ser mais uma dessas seleções lexicais que visam resvalar em climas 

de repulsão. Assim, vemos também Patrício novamente a falar das tias. Já no terceiro ato, em 

uma conversa com Serginho, ele tenta incitar no jovem um ódio pelas tias, e solta uma 

afirmação — também aparentemente desmedida — de que elas possuem um tipo de sarna 

comum em ruminantes, também relacionada a mau cheiro: ―PATRÍCIO — Você reparou 

como as nossas tias têm morrinha?‖ (Ibidem, p. 1095). 

Essa sucessão de alusões a deformidades corporais diversas é um recurso encontrado em 

outras etapas do percurso artístico do escritor. Nesse aspecto, facilmente nos lembramos de 

sua peça Doroteia, na qual a personagem epônima tem que cultivar chagas em seu próprio 

físico a fim de afastar sua beleza ameaçadora para as tias que habitam a famosa casa sem 

quartos: 

 

D. FLÁVIA (lenta) — Precisa de chagas… 
DOROTEIA — Eu? 
D. FLÁVIA (lenta e feroz) — Sim… Precisa de chagas que te devorem… E 

devagarinho, sem rumor, nenhum nenhum… 
DOROTEIA (atônita) — Em mim? No meu corpo? 
MAURA (feroz) — E no teu rosto! 
DOROTEIA — Não!... 
D. FLÁVIA — No teu rosto… pelo menos, numa das faces… no ombro… 
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CARMELITA (ávida) — No seio também! 
DOROTEIA — Se ainda fosse só varíola!... 
D. FLÁVIA (fanática) — Tua beleza precisa ser destruída! Pensas que Deus aprova 

tua beleza? (furiosa) Não, nunca!... (Ibidem, p. 640) 
 

Mais personagens fisicamente sinistros de outros trabalhos de Nelson Rodrigues podem 

ser rememorados nesse sentido. Anjo negro traz uma figura que possui seis dedos em uma das 

mãos, chamado de ―homem dos seis dedos‖, assim como em Os sete gatinhos tem-se a 

presença do ―homem que chora por um olho só‖. Nessa última peça, por sinal, há ainda um 

outro realce de abjeção, com a descrição de como a personagem Silene executou a pauladas, 

em seu colégio interno, uma gata que estava prenha. Eis a cena que motiva o nome da peça: 

 

Dr. PORTELA — (mudando de tom) ―Seu‖ Noronha, o senhor já viu uma gata 

parir? 
―SEU‖ NORONHA (desconcertado) — Nunca. 
Dr. PORTELA (mudando de tom) — Aliás, a pergunta não é bem essa. O senhor já 

viu uma morta dar à luz? 
―SEU‖ NORONHA — Também não 
Dr. PORTELA (exultante) — Pois eu vi, eu! E foi o que aconteceu com a gata. Sim, 

senhor! Estava morta e preste atenção: os gatinhos, amontoados no ventre materno, 

iam nascendo, diante das meninas e das professoras. Quis-se tirar de perto as 

menorzinhas, mas foi impossível. Eram tantas! Imagine: a mãe já estava morta e 

aquela golfada de vida! Sete gatinhos, ao todo. (Ibidem, p. 849) 
 

De volta a Toda nudez será castigada, há a inserção de momentos de intensa violência a 

partir de dois estupros, nos quais sensações desconcertantes são apresentadas. Uma das tias dá 

a notícia sobre a violação de Serginho pelo ladrão boliviano da seguinte maneira: ―TIA 

(mudando de tom. Um lamento quase doce) — O menino serviu de mulher para o ladrão 

boliviano! Gritou e foi violado! O guarda viu, mas não fez nada. O guarda viu. Os outros 

presos viram.‖ (Ibidem, p. 1086). À frente, o delegado informa a Herculano que havia tido, na 

cadeia, um recente caso análogo: ―DELEGADO — [...] O senhor não leu o jornal? Fizeram 

com um cego a mesma coisa, deram uma curra no cego! E era cego, fumava maconha, mas 

era cego.‖ (Ibidem, p. 1089). Nesses casos, se realça um certo desconforto em razão da 

construção verbal das notícias sobre os atos violentos; primeiramente, a tia se refere ao 

estupro de Serginho como se ele tivesse ―servido de mulher‖, depois vemos na situação uma 

quebra do drama com o acréscimo da informação de que o cego ―fumava maconha‖. 

Em função de ter sido violado, Serginho acaba no hospital por conta de — o texto faz 

questão de deixar isso claro — uma hemorragia. Em princípio, nota-se o pai desesperado no 

trato com o delegado: ―HERCULANO (espantado) — O senhor não percebe? E meu filho? 

Meu filho foi violentado num xadrez! Está num hospital e nem sei se a hemorragia parou!‖ 

(Ibidem, p. 1088); depois, mais calmo, Herculano trata de atenuar o ocorrido diante da 

compaixão divina pela alma, alega ele diante do padre: ―HERCULANO — Quer dizer, então, 
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que o fato, a curra, passa a ser um vil, um mísero, um estúpido detalhe. A hemorragia também 

um detalhe, tudo um vil detalhe!‖ (Ibidem, p. 1091) 

 Também diante do padre, Herculano já havia revelado uma associação entre a dor do 

filho e uma amputação acidental que presenciou. Aqui, novamente, a narrativa se adensa em 

imagens nauseabundas: 

 

HERCULANO (veemente) — [...] Não consigo tirar isso da cabeça, não consigo! 

Meu filho gritando. (muda de tom) Padre, o verdadeiro grito parece falso. (delirante) 

Não é? O sujeito que sofre uma amputação, sim, um mutilado grita como ninguém. 

Eu vi uma vez um rapaz que acabava de perder as duas mãos numa guilhotina de 

papel. Ele gritava, como se estivesse apenas imitando, apenas falsificando a dor da 

carne ferida. (Ibidem, p. 1089) 
 

Essa exposição da carne e do sangue também se verte em menção a outro excremento 

humano. Rememoremos a cena em que Serginho proíbe o pai de fazer sexo e só a menção a 

essa palavra já é capaz de fazê-lo vomitar em seguida. Recuperemos também a vigilância das 

tias em relação ao aspecto da roupa íntima dos homens da casa. Patricio põe nos seguintes 

termos esse fato para seu irmão, mais uma vez mencionando também a moléstia da lepra: 

―PATRÍCIO — Palavra de honra! Quero morrer leproso, se estou mentindo! (exultante) E 

viram, pelas cuecas, que você é homem, o teu desejo pinga!‖ (Ibidem, p. 1077). 

O emprego do verbo pingar enquanto predicado do desejo elabora uma imagem que, 

convenhamos, nada tem de agradável, mas muito revela da concisão poética de Nelson 

Rodrigues. Uma construção muito parecida com essa é vista no seu romance O casamento, 

quando o personagem Monsenhor se refere ao sexo de maneira peculiar: ―— O ato sexual é 

uma mijada!‖ (RODRIGUES, 2016, p. 51), ao que seu interlocutor reage da seguinte maneira: 

―Sabino recua, como se a frase pudesse respingá-lo.‖ (Ibidem, p. 52). 

Há, ainda, um recorrente apelo a signos da morte. As constantes visitas de Serginho ao 

cemitério e a construção do afeto de Geni devotado à falecida são, nesse sentido, ilustrativas. 

Para além disso, esse texto teatral vez por outra intensifica seu aspecto fúnebre. Herculano, 

angustiado com a clausura moral que o filho lhe impõe, reclama com as tias: ―HERCULANO 

— Vocês precisam se convencer que minha mulher é uma defunta!‖ (RODRIGUES, 1994, p. 

1071). Depois, as tias que resvalam o tópico da morbidez. Em seguida à violação de Serginho, 

elas parecem temer não exatamente a morte do garoto, mas a causa mortis: ―TIA Nº3 

(histericamente) — Se Serginho morrer, não quero autópsia!‖ (Ibidem, p. 1092), e depois 

emenda com mais ―Autópsia, não! Autópsia, não!‖ (Ibidem, idem). Serginho, por sua vez, 

também faz uma ameaça sui generis ao pai, que envolveria justamente o ritual funerário: 

―SERGINHO (lento e feroz) — Pela última vez, vou te chamar de pai. Meu pai, eu não irei ao 
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teu enterro!‖ (Ibidem, p. 1094). Não nos esqueçamos daquele aceno final de Patrício quando, 

em gozo, louva a vingança completa contra seu irmão, em uma descrição que também 

tangencia o macabro: ―PATRÍCIO — Hei de ver Herculano morrer. Hei de ver Herculano 

morto! Com algodão nas narinas e morto!‖ (Ibidem, p. 1106). 

Esse expediente pode ser considerado um dos eternos retornos da dramaturgia de 

Nelson Rodrigues como um todo. São comuns em suas peças as alusões ao tema da morte e 

suas derivações. Valsa nº 6 (1951), por exemplo, apresenta uma personagem morta que tenta 

restabelecer as próprias memórias; A falecida (1953) trata de uma personagem viva, Zulmira, 

que planeja o próprio funeral. Vale ainda citar aqui uma cena de O beijo no asfalto (1961), na 

qual o jornalista Amado Ribeiro tenta extorquir a viúva do morto que recebeu o famoso beijo 

de Arandir, e é interpolado pelo investigador Aruba: 

 

ARUBA (interferindo) — Amado, olha. O cadáver. 
AMADO — Não ouvi. 
ARUBA (baixo) — O cadáver. 
AMADO — Fala alto! 
ARUBA — Devido ao calor, o cadáver. Já tem mau cheiro. (Ibidem, p. 968) 

 

Amado Ribeiro não dá muita importância ao corpo nesse momento, mais interessado em 

produzir mais uma manchete sensacionalista. Um outro personagem, o vizinho que 

organizava aquele velório, resolve então interferir: ―VIZINHO (para Amado) — Doutor, o 

corpo está exalando! (enfático) Exalando!‖ (Ibidem, idem). 

Eis uma síntese sob medida, não somente do teatro de Nelson Rodrigues, mas também 

da criação artística de Lúcio Cardoso, sobretudo seu último romance publicado em vida. 

Como se vê, tocar em um assunto repulsivo é pouco, é preciso repetir, falar alto e com ênfase. 

Esses autores, ao que nos parece, concebem suas linguagens em estilos distintos, mas que se 

conjugam no esforço de fazer da repugnância matéria de apreciação estética. 

 

O belo é bizarro? 

 

O cheiro hórrido é um destacado componente das produções ficcionais desses escritores, 

que por mais de uma vez já deixaram claras suas predileções pelo repulsivo enquanto fonte 

artística. Em um seminal estudo a respeito do sublime e do belo, Edmund Burke já destacava 

também a possibilidade de maus odores despertarem sentimentos grandiosos, conforme ele 

aponta em suas considerações sobre o sublime. ―[...] não existem outros cheiros ou gostos 

capazes de produzir uma sensação grandiosa, exceto os amargores excessivos e os fedores 

intoleráveis.‖ (BURKE, 2016, p. 90), defende o filósofo, acrescentando que as emanações 
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intensas, quando lançadas diretamente a nós, são simplesmente dolorosas, ―mas quando são 

moderadas, como em uma descrição ou narrativa, tornam-se fontes do sublime tão genuínas 

como qualquer outra, agindo pelo mesmo princípio da dor moderada.‖ (Ibidem, idem).  

Datadas de meados do século XVIII, as colocações de Burke são um farol da estética 

romântica que, naquele momento, batia à porta. Se notamos em suas ideias certo 

comedimento para tratar de tópicos que se confundem com a repugnância — caso as 

comparemos à elaboração desses assuntos por Lúcio Cardoso e Nelson Rodrigues —, cumpre 

considerar que a arte clássica, reinante na Europa até então, não costumava apreciar tais 

elementos. O grotesco, a abjeção e o horrendo ganhariam mais espaço a partir do romantismo 

e entrariam em uma ascensão vertiginosa com as vanguardas europeias.  

Nota-se em Victor Hugo, por exemplo, uma preocupação em alargar o espaço do 

repugnante em trabalhos literários. No prefácio de seu drama Cromwell, escrito quase como 

um manifesto do romantismo, ele advoga por uma nova poética, contraposta à visão clássica 

de preferência pela apresentação da beleza de acordo com padrões de harmonia e proporção. 

―Nova era vai começar para o mundo e para a poesia.‖ (HUGO, 2007, p. 20), anuncia o 

ambicioso autor, e acrescenta que ―[...] a musa moderna verá as coisas com um olhar mais 

elevado e mais amplo. Sentirá que tudo na criação não é humanamente belo, que o feio existe 

ao lado do belo, o disforme perto do gracioso, o grotesco no reverso do sublime, o mal com o 

bem, a sombra com a luz.‖ (Ibidem, p. 25). Haveria, para o criador de Quasímodo
47

, um fértil 

solo a ser explorado com a apropriação do grotesco na arte, posto que a representação da 

beleza se subordina a um número limitado de modelos, enquanto a imagem do grotesco pode 

ser fabulada a partir de uma miríade de incontáveis formas — formas informes, vale dizer: ―O 

belo tem somente um tipo; o feio tem mil‖ (Ibidem, p. 33). 

Com o longo texto introdutório de sua peça, Victor Hugo defende que esse tratamento 

artístico que alinhava bem o feio e o belo encontra ascendência em Shakespeare; e é no bardo 

inglês que o romântico diz buscar parentesco. Em detrimento dos clássicos Racine e 

                                                 
47

  Uma boa ilustração de como Victor Hugo aplicou esse ideal do grotesco em sua ficção pode ser vista 

na apresentação do seu famoso personagem na primeira cena em que aparece no romance Notre-Dame de Paris 

(ou O corcunda de Notre Dame, conforme a edição que utilizamos): ―Não vamos tentar dar ao leitor uma ideia 

do nariz tetraédrico, da boca em ferradura, do olho esquerdo minúsculo e obstruído por uma desgrenhada 

sobrancelha ruiva, enquanto o direito desaparecia por completo sob uma imensa verruga, dos dentes 

desordenados, desfalcados, parecendo ameias de uma fortaleza, a beiçola calejada em que um dos daqueles 

dentes se posicionava como a presa de um elefante, o queixo bifurcado e, sobretudo, a fisionomia — uma 

mistura de malícia, espanto e tristeza. Que se tente imaginar, se possível for, tal conjunto.‖ (HUGO, 2013, p. 66). 

No mesmo romance de Victor Hugo, num momento em que um personagem adentra um cômodo sombrio da 

Catedral de Notre-Dame, a narrativa faz alusão a uma tela do Fausto pintada por Rembrandt (pintor que no 

romance recebe o epíteto de ―Shakespeare da pintura‖) e o narrador exclama: ―É horrível e belo.‖ (Ibidem, p. 

270). 
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Corneille, Hugo diz que o proveito mais fecundo do drama fora realizado nas criações de 

Shakespeare, justamente por estas anteporem a ambientes ficcionais nobres personagens vis 

como as bruxas de Macbeth que, a propósito, entoam logo na primeira cena do primeiro ato 

uma frase sugestiva nesse sentido: ―Bom é mau e mau é bom; Voa no ar sujo e marrom.‖ 

(SHAKESPEARE, 2004, p. 20). 

A interação entre belo e feio é ressaltada por Umberto Eco como ingrediente presente 

em toda a história da arte ocidental. História da beleza, volume organizado por ele, transporta 

seus leitores para ambientes não somente solares e harmônicos, mas habitados também por 

seres monstruosos. Em um capítulo justamente dedicado a isso, o italiano põe em evidência 

uma questão há muito tempo cara à esfera artística: ―[...] até que ponto uma bela 

representação do feio (e do monstruoso) não o torna fascinante?‖ (ECO, 2017, p. 133). O 

intelectual destaca, nesse sentido, a preocupação da época medieval a respeito da 

representação da figura do diabo, por exemplo. Entretanto, apesar de ter ocupado tempo e 

debate, até a ascensão do romantismo o espaço do feio se restringiu a um papel coadjuvante, 

marginalmente utilizado, sobretudo de modo figurativo para fins morais: ―Somente alguns 

séculos mais tarde, nos ambientes românticos e decadentes, serão devidamente reconhecidos, 

sem hipocrisia, o fascínio do horrendo e a Beleza do Diabo.‖ (Ibidem, p. 148). Esses tempos 

posteriores aludem ao século XIX. Tivemos oportunidade de ilustrar o caso com o 

pensamento de Victor Hugo. Pouco adiante, no limiar da modernidade, tal qual vislumbrou 

Benjamin, a apropriação do horrendo enquanto signo artístico ganha relevo ainda maior a 

partir da poética simbolista: 

 

E enquanto a arte se separa da moral e das exigências práticas, desenvolve-se o 

impulso, já presente no Romantismo, de conquistar para o mundo da arte os aspectos 

mais inquietantes da vida, a doença, a transgressão, a morte, o tenebroso, o 

demoníaco, o horrendo. Só que agora a arte não pretende mais representar para 

documentar e julgar. Ao representá-los, ela quer redimir todos estes aspectos à luz 

da Beleza, tornando-os fascinantes até mesmo como modelo de vida. (Ibidem, p. 

330) 
 

A agitação superexcitante das metrópoles, com o afluxo de gente e de máquinas, suscita 

nos poetas o desejo de novas vias representativas e o que antes era escória, refugo ou 

simplesmente habitual transforma-se em objeto de interesse estético. Reluz novamente aqui a 

chama de Baudelaire, poeta que compôs versos a respeito de ―Uma Carniça‖ cujas primeiras 

linhas já incitam à aversão: 

 

Lembra-te, meu amor, do objeto que encontramos 
Numa bela manhã radiante: 
Na curva de um atalho, entre calhaus e ramos, 
Uma carniça repugnante. 
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[...] (BAUDELAIRE, 2012, p. 33) 
 

Umberto Eco traz uma citação preciosa feita pelo poeta francês a respeito da concepção 

estética que enxergamos como familiar ao estilo dos escritores aqui estudados: ―O belo é 

sempre bizarro. Não digo que seja voluntariamente, friamente bizarro, pois, em tal caso, seria 

um monstro fora dos trilhos da vida. Digo que contém sempre aquele pouco de estranheza que 

o faz particularmente Belo.‖ (BAUDELAIRE apud ECO, 2017, p. 331) 

Quase um díptico de sua coletânea sobre a beleza, o estudo História da feiura foi 

publicado por Eco, alguns anos depois, para enfatizar que o feio não é simplesmente uma 

ausência de beleza, mas possui sua própria autonomia e seus próprios efeitos que, diga-se, são 

potencialmente mais intensos do que os irradiados pelo que se considera gracioso: ―A 

sensibilidade do falante comum destaca que, enquanto para todos os sinônimos de belo seria 

possível conceber uma reação de apreciação desinteressada, quase todos os sinônimos de feio 

implicam sempre uma reação de nojo, se não de violenta repulsa, horror ou susto.‖ (ECO, 

2007, p. 19). 

Embora se vejam feiuras notórias na história da arte ocidental
48

 desde a antiguidade, o 

laço entre a arte e o grotesco proposital é elevado em tensão somente a partir do século XIX, 

chegando ao auge com a emergência das vanguardas — a seção de História da feiura 

dedicada a essas manifestações se intitula justamente ―A vanguarda e o triunfo do feio‖. 

Nesse momento de ruptura radical, afirma o autor de Apocalípticos e integrados, ―Os autores 

aplicavam-se para ‗chocar o burguês‘, mas o público em geral (e não só o burguês) não ficava 

apenas chocado, mas escandalizado.‖ (Ibidem, p. 366), repisa Eco a trilha que já vimos 

palmilhada por Benjamin e Bürger. A ascensão do feio é notada, entre outros ícones das 

vanguardas, no Manifesto técnico da literatura futurista, que brada: ―Façamos corajosamente 

o ‗feio‘ em literatura e matemos de qualquer maneira a solenidade‖ (TELES, 2009, p. 125); 

ou ainda na escolha do objeto dos ready made de Duchamp: ―Poderia ter exposto um objeto 

qualquer, mas queria uma coisa inconveniente.‖ (ECO, 2007, p. 369). 

A promoção do elemento inconveniente alimenta a abjeção enquanto item estético. As 

pesquisadoras Ângela Maria Dias e Paula Glenadel veem que o abjeto passou a ser mais 

considerado na criação artística alguns decênios após o impacto vanguardista: ―Se a violência 
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  Vale salientar que a mirada de Umberto Eco se restringe às sociedades ocidentais. Na introdução de 

História da feiura, o italiano argumenta ser inviável levar a cabo tais suposições para todas as culturas sem 

correr o risco de cometer equívocos: ―Uma outra característica comum, seja à história do feio, seja à história do 

belo, é que devemos nos limitar a registrar a trajetória desses dois valores na civilização ocidental. Para as 

civilizações arcaicas e para os povos ditos primitivos, dispomos de achados arqueológicos e artísticos, mas não 

de textos teóricos que informem se eles eram destinados a provocar deleite estético, terror sacro ou mesmo 

hilaridade.‖ (ECO, 2007, p. 08-10) 
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da história está intimamente ligada ao afluxo do material nos processos artísticos, a verdade é 

que nunca a arte esteve tão comprometida com a cultura do abjeto e da abjeção como depois 

da Segunda Guerra Mundial.‖ (DIAS e GLENADEL, 2008, p. 7). 

Ainda que não propriamente vanguardistas, deve-se considerar que tanto Nelson 

Rodrigues quanto Lúcio Cardoso rechearam suas ficções com uma aplicação quase 

sistemática de elementos repulsivos e chocantes, para não falar de seus pronunciamentos 

enquanto pessoas públicas. Nesse sentido, há ondas de influxo dos movimentos de ruptura, 

cujo prenúncio pode ser antevisto já em traços da estética romântica e cuja disseminação 

máxima parece se dar com as vanguardas. Mais do que influências declaradas, as quais, 

sejamos francos, os escritores aqui estudados não costumavam demonstrar abertamente, vê-se 

em suas obras um aproveitamento do veio aberto pela estética do choque. 

Ademais, não é exagerado afirmar que o alçamento da abjeção em manifestações 

artísticas ocidentais adquiriu ímpeto bastante veemente nas ficções aqui analisadas. Em Lúcio 

Cardoso, de fato, a abjeção se adensa em seu último romance; em Nelson Rodrigues, todo o 

teatro parece se edificar sobre detritos. De todo modo, ambos têm como possível paralelo o 

fato de intensificar a expressão do feio e do repugnante a um patamar poucas vezes visto 

anteriormente. É certo que há partículas que remontam a uma estética do feio desde nosso 

romantismo, atravessando fortemente o naturalismo e desaguando no modernismo. 

Entretanto, não se encontram tantas frentes empenhadas em escancarar hiperbolicamente 

elementos tabus em obras que antecedem os textos ficcionais de Nelson Rodrigues e de Lúcio 

Cardoso.  

Vale pensar, nesse sentido, sobre a maneira de assimilar tendências do amplo cenário 

artístico ocidental para performar uma estética da decadência no entre-lugar brasileiro, no 

qual, como vimos, a dinamitação irremediável do núcleo familiar parece ser um alvo visado. 

Como atingir tal meta de modo mais intenso do que a associação polvorosa entre a 

estruturação fragmentada da narrativa, a exibição dos interditos e a paleta tonal da abjeção? 

Se ainda levarmos em conta aqueles pronunciamentos dos escritores, então nos damos conta 

de que, para além de serem como os manifestos, as ficções de Nelson Rodrigues e Lúcio 

Cardoso mais se parecem a atentados. Uma afirmação de Antonio Candido, em um estudo a 

respeito de O cortiço, de Aluísio Azevedo, parece confluir com o que queremos dizer aqui: 

―Como sempre, quando a Europa diz ‗mata‘ o Brasil diz ‗esfola‘.‖ (CANDIDO, 1991, p. 126). 

Há uma questão importante a mais. Toda essa gama de abrasividade que se derrama das 

páginas desses escritores parece ainda corresponder ao apetite do público por essa mesma 

estética. Ao que tudo indica, há uma combinação ambivalente entre a repulsividade e a 
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atração, cujos limites são muito porosos e que pode nos explicar as polarizadas reações às 

obras de ambos os autores. Tratadas com asco e simultaneamente admiradas, as construções 

literárias de Lúcio Cardoso e Nelson Rodrigues fazem-nos lembrar um estudo de Susan 

Sontag sobre esse tipo de comportamento dúbio do ser humano ante a representação de 

atrocidades. Seu ensaio Diante da dor dos outros, de 2003, se compõe de reflexões sobre o 

impacto gerado pelas imagens fotográficas no mundo contemporâneo, mas podemos expandir 

algumas considerações para o nosso estudo, como a seguinte: 

 

Mas imagens do repugnante também podem seduzir. Todos sabem que não é a mera 

curiosidade que faz o trânsito de uma estrada ficar mais lento na passagem pelo local 

onde houve um acidente horrível. Para muitos, é também o desejo de ver algo 

horripilante. Chamar tal desejo de ―mórbido‖ sugere uma aberração rara, mas a 

atração por essas imagens não é rara e constitui uma fonte permanente de tormento 

interior. (SONTAG, 2003, p. 80) 
 

Há, assim, um certo voyerismo também implicado na natureza de obras como Toda 

nudez será castigada e Crônica da casa assassinada. A própria modernização do teatro, 

recordemos, esteve fortemente ligada a determinados aspectos de exposição, para o 

espectador, de aspectos antes considerados restritos à intimidade. Podemos entender por essa 

chave o fato de os textos aqui lidos constituírem-se a partir de revelações que são quase como 

confissões psicanalíticas a elidir barreiras da contenção de valores familiares. 

Michel Foucault elaborou uma hipótese contraintuitiva a respeito da sexualidade na era 

moderna, que nos ajudará na compreensão dessa construção confessional vista no romance de 

Lúcio Cardoso e na peça de Nelson Rodrigues. Por que dizer tanto sobre o sexo? O que 

motiva essa necessidade de expor tudo? Para Foucault, costuma ser dado como líquido e certo 

que o âmbito sexual é reprimido continuamente desde a ascensão da burguesia. O filósofo, 

então, lança a hipótese que caminha justamente na direção oposta, ao assinalar que nunca se 

falou tanto a respeito da sexualidade quanto nos últimos séculos. Em uma entrevista 

concedida durante sua visita ao Brasil, no ano de 1975, Foucault explorou esse assunto: 

 

É falso dizer que o Ocidente foi uma civilização que reprimiu a expressão da 

sexualidade, que a proibiu e a censurou. Ao contrário: desde a Idade Média, houve 

constante solicitação para obter a confissão da sexualidade. Houve pressão para que 

ela se manifestasse em forma de ‘discurso‘ — confissão, direção de consciência, 

pedagogia, a psiquiatria do século XIX —, técnicas que precedem a psicanálise e 

que fazem com que ela deva se situar em relação a elas. Não em situação de ruptura, 

mas de continuidade. (BOJUNGA; LOBO, 2014)
49

 

 

                                                 
49

  A entrevista com Michel Foucault no ano de 1975 foi conduzida pelo jornalista Claudio Bojunga e pelo 

psicanalista Reinaldo Lobo e publicada no Jornal da Tarde, de São Paulo. Em 2014, o jornal O Globo 

republicou a conversa em seu blog ―Prosa‖, fonte consultada por mim e disponível em: 

https://blogs.oglobo.globo.com/prosa/post/uma-entrevista-com-michel-foucault-520469.html  

https://blogs.oglobo.globo.com/prosa/post/uma-entrevista-com-michel-foucault-520469.html
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Porém, a sociedade exterioriza o sexo de soslaio, quase que ao pé do ouvido, como uma 

confissão: ―O que é próprio das sociedades modernas não é o terem condenado, o sexo, a 

permanecer na obscuridade, mas sim o terem-se devotado a falar dele sempre, valorizando-o 

como o segredo.‖ (FOUCAULT, 1988, p. 42), pontuou o francês no importante estudo 

História da sexualidade: a vontade de saber, publicado no ano seguinte de sua visita ao 

Brasil. Examinando os dispositivos que ampliaram a economia de esmiuçar o sexo — a 

vontade de saber —, o filósofo francês conclui que um dos recursos mais importantes tem 

sido a confissão: ―O homem, no Ocidente, tornou-se um animal confidente.‖ (Ibidem, p. 68). 

A crescente perpetuação do sexo enquanto objeto de incitação só avançou em razão também 

do interesse da sociedade, que pela primeira vez ―[...] se inclinou a solicitar e a ouvir a própria 

confidência dos prazeres individuais.‖ (Ibidem, p. 72). Assim, só podemos entender a 

crescente apresentação de intimidades intuindo também em cena o apetite por aqueles 

segredos. Trata-se, portanto, de uma via de mão dupla, na qual ―A verdade não está 

unicamente no sujeito, que a revelaria pronta e acabada ao confessá-la. Ela se constitui em 

dupla tarefa: presente, porém incompleta e cega em relação a si própria, naquele que fala, só 

podendo completar-se naquele que a recolhe.‖ (Ibidem, p. 76) 

 A dinâmica confessional entre os polos do falante e do ouvinte pode confundir-se, no 

campo da obra literária, com a interligação entre os papéis do escritor e do leitor. Afinal, a 

criação ficcional não se encerra com a produção de quem a escreve, mas pressupõe também 

uma instância leitora que concretiza o sentido do texto. É nesse sentido que Jean-Paul Sartre, 

em seu célebre ensaio Que é a literatura?, no qual defende uma postura de engajamento por 

parte do escritor em sua arte, aponta que ―[...] o objeto literário é um estranho pião, que só 

existe em movimento. Para fazê-lo surgir, é necessário um ato concreto que se chama leitura, 

e este só dura enquanto a leitura durar. Fora daí, há apenas traços negros sobre o papel.‖ 

(SARTRE, 2015, p. 40). Assim, o texto literário se desenvolve na interação de um par 

dialético: ―É o esforço conjugado do autor com o leitor que fará surgir esse objeto concreto e 

imaginário que é a obra do espírito. Só existe arte por e para outrem.‖ (Ibidem, p. 41). Para 

Sartre, nesse circuito da realização ficcional o leitor assume inclusive uma posição criativa, 

ainda que tal criação interpretativa seja guiada pelos rastros disponibilizados na escrita. ―Sem 

dúvida, o autor o guia, mas somente isso; as balizas que colocou estão separadas por espaços 

vazios, é preciso interligá-las, é preciso ir além delas. Em resumo, a leitura é criação 

dirigida.‖ (Ibidem, p. 43). E arremata, adiante,  em uma sentença, o sentido da literatura: ―[...] 

toda obra literária é um apelo.‖ (Ibidem, p. 44)  
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  Com essa compreensão do lugar do leitor na própria natureza do literário, o autor de A 

náusea prenuncia o que mais tarde seria desenvolvido pela estética da recepção, da qual fez 

parte Wolfgang Iser. Vale dizer que o entendimento de que o leitor é peça fundamental da 

engrenagem literária ainda possui como desdobramento o fato de o texto ficcional ser um ente 

aberto ao tempo, com sentidos à deriva nos diversos contextos possíveis em que se inserem 

seus potenciais leitores. Podemos, então, considerar que o sentido de uma obra rompe 

qualquer tentativa de imobilidade interpretativa, e o que está contido nela pode ser ligado de 

diferentes modos por espectadores que, em outras vivências, transbordam e encontram novas 

reverberações do discurso literário de um tempo anterior. 

 

Ressonâncias do desabamento 

 

Sendo assim, como os escombros da mansão dos Meneses continuam a despencar e 

suspender novas poeiras nos ares de hoje? De que modo a sinistra gargalhada final da 

gravação de Geni segue gerando mais e mais ecos? 

Em um texto intitulado ―A ciência da literatura hoje‖, publicado em 1970, Bakhtin 

projeta a ideia de atemporalidade para caracterizar a obra literária. Ou antes: o teórico russo 

reconhece que o discurso literário, como todo discurso, se relaciona a determinadas condições 

de produção, que por sua vez respondem às demandas de contextos específicos, porém esse 

mesmo texto literário tem sua potência semântica ampliada quando inserido em outros 

tempos. Os novos leitores e suas novas perspectivas de distintas épocas tendem a descobrir 

camadas interpretativas diversas das realizadas no passado: ―Como já dissemos, uma obra de 

literatura se revela antes de tudo na unidade diferenciada da cultura da época de sua criação, 

mas não se pode fechá-la nessa época: sua plenitude só se revela no grande tempo.‖ 

(BAKHTIN, 2017, p. 16). 

O avanço temporal, assim, cria novos marcos semânticos de tais maneiras que nem o 

criador da obra previu. Referindo-se às montagens recentes de Shakespeare, por exemplo, e 

tocando no ponto das modernizações de seus dramas, Bakhtin entende que as leituras novas 

do escritor inglês são possibilitadas pelos sentidos implícitos do texto que somente foram 

despertados na posteridade: 

 

É claro que houve e haverá modernizações e deturpações. Contudo, não foi à custa 

delas que Shakespeare cresceu. Ele cresceu à custa daquilo que realmente houve e 

há em suas obras, mas que nem ele nem os seus contemporâneos foram capazes de 

perceber conscientemente e avaliar no contexto da cultura de sua época. Os 

fenômenos semânticos podem existir em forma latente, em forma potencial, e 

revelar-se apenas nos contextos dos sentidos culturais das épocas posteriores 

favoráveis a tal revelação. (Ibidem, p. 15) 
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Por essa razão, Bakhtin vê no agenciamento de novas leituras uma possibilidade 

libertadora para a ficção e, para isso, o papel do que ele chama de ciência da literatura parece 

ser essencial: ―O autor é um prisioneiro de sua época, de sua atualidade. Os tempos 

posteriores o libertam dessa prisão, e a ciência da literatura tem a incumbência de ajudá-lo 

nessa libertação.‖ (Ibidem, p. 16). 

As criações de Nelson Rodrigues e Lúcio Cardoso aqui estudadas foram concebidas há 

mais de cinquenta anos, mas não estão assim tão longe de nós. O gesto artístico de arremessar 

elementos ácidos para o público a fim de despertar sensações daquele desconforto familiar 

chamado de unheimlich possui como correlato atual a reação de furor das pessoas frente a 

algumas manifestações artísticas e intelectuais. Não há muito vimos uma mobilização intensa 

de indivíduos enfurecidos contra a realização de uma conferência de Judith Butler em São 

Paulo: aos gritos de ―bruxa‖, os manifestantes chegaram a queimar uma efígie da filósofa que 

ajudou a desenvolver a teoria queer, e tornaram inevitável a comparação com os castigos da 

inquisição
50

. De igual modo, uma massa se pôs em cólera contra a realização de uma 

exposição de obras de arte cuja temática abraçava tópicos da sexualidade. A Queermuseu 

acabou por ser interrompida na cidade de Porto Alegre e foi inaugurada no Rio de Janeiro 

somente após financiamento coletivo. O curador dessa exposição afirmou ter sido ameaçado 

de morte reiteradas vezes
51

, algo que nos faz lembrar da veemência daquele espectador que 

empunhou um revólver em uma das apresentações de Perdoa-me por me traíres. A corrida 

presidencial brasileira do ano de 2018 foi considerada uma das mais sujas da história em 

função do grau de elaboração e disseminação de fakenews — quase todas, inclusive, giravam 

em torno da sexualidade, exibindo o pânico social que essa área desperta, ao mesmo tempo 

escamoteada e insistentemente exposta, como fora percebido por Michel Foucault. Uma das 

fakenews mais compartilhadas dizia que um dos candidatos acabaria com o tabu do incesto e 

estimularia o envolvimento sexual entre familiares. Vejam só: trata-se de um tipo de narrativa 

inventada cuja persistência no tema tabu revela uma obsessão que nada deve às repetições de 

tópicos semelhantes trabalhados nas narrativas de Nelson Rodrigues. As peças desse 

dramaturgo foram alvejadas e as criações artísticas que atualmente abordam o assunto são 

repudiadas. Entretanto, a mesma atitude de patrulhar a sexualidade no campo artístico não 

                                                 
50

  Sobre os violentos episódios ocorridos na visita de Judith Butler ao Brasil, vale conferir um artigo que 

a própria filósofa escreveu: https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2017/11/1936103-judith-butler-escreve-

sobre-o-fantasma-do-genero-e-o-ataque-sofrido-no-brasil.shtml 
51

  Os relatos das ameaças sofridas por Gaudêncio Fidélis podem ser lidos na seguinte entrevista 

concedida pelo curador da Queermuseu: 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/08/28/cultura/1535483191_606318.html 

https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2017/11/1936103-judith-butler-escreve-sobre-o-fantasma-do-genero-e-o-ataque-sofrido-no-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2017/11/1936103-judith-butler-escreve-sobre-o-fantasma-do-genero-e-o-ataque-sofrido-no-brasil.shtml
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/08/28/cultura/1535483191_606318.html
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deixa de desvelar o quanto essas mesmas pessoas têm obsessão por assuntos ligados ao sexo. 

É como se as tias de Toda nudez será castigada, ao mesmo tempo pudicas e fiscais de cuecas, 

tivessem atravessado a quarta parede. 

Ainda hoje, as ficções de Lúcio Cardoso (principalmente sua Crônica da casa 

assassinada) e Nelson Rodrigues são campo fecundo para discussão acerca das provocações e 

controvérsias advindas das manifestações artísticas. Em 2012, a capa da edição de janeiro da 

revista Bravo! estampava uma foto de Nelson com a seguinte chamada: ―Por que o 

dramaturgo, cujo centenário de nascimento se comemora em 2012, ainda choca pela 

atualidade‖ (BRAVO, 2012, s/p). Essa atualidade é atestada nas inúmeras montagens que 

reavivam textos de Nelson Rodrigues. A prosa de Lúcio Cardoso, pouco esmiuçada durante 

muitas décadas, finalmente tem encontrado nos últimos anos maior repercussão. Em 2016, 

Crônica da casa assassinada foi traduzida pela primeira vez para o inglês e a edição recebeu 

reconhecimento do Best Translated Book Award de 2017
52

, importante prêmio literário 

estadunidense. Recentemente, houve também a compra dos direitos do livro por uma 

companhia holandesa
53

, que deverá traduzir a obra nos próximos anos para o idioma daquele 

país; em Portugal, houve uma até então inédita publicação do romance por editora portuguesa 

em 2018
54

.  

Nestes tempos em que, no Brasil, um tipo de cerceamento moralista assombra 

novamente manifestações intelectuais, artísticas e culturais, as obras de Lúcio Cardoso e 

Nelson Rodrigues se aquilatam. As transgressões perpetradas pelas Genis, por Ninas e por 

Timóteos ressoam como um punhal erguido — para ficarmos na expressão do autor mineiro 

— a esgarçar o véu da moral e dos bons costumes. 

Os autores aqui estudados tiveram entre si, em vida, relações conturbadas ou, na melhor 

das hipóteses, frias. Todavia, apesar das diferenças, ou propriamente devido a elas, eles 

souberam construir universos ficcionais decadentes, cada um a seu modo. As polêmicas 

literárias a que aludimos no começo da apresentação têm seu lado fecundo somente quando os 

dois lados podem exibir seus pressupostos e apresentar suas predileções estéticas, jamais a 

partir do silenciamento. 

                                                 
52

  A tradução para o inglês de Crônica da casa assassinada realizada por Margaret Jull Costa e Robin 

Patterson, vale dizer, recebeu apoio do Programa de Apoio à Tradução e à Publicação de Autores Brasileiros no 

Exterior, da Biblioteca Nacional. Sobre o prêmio recebido, vale conferir a seguinte notícia: 

https://www.openletterbooks.org/blogs/news/chronicle-of-the-murdered-house-wins-2017-btba-for-fiction 
53

  Trata-se da editora Arbeiderspers. Ver notícia em: 

https://www.publishnews.com.br/materias/2018/07/24/classico-de-lucio-cardoso-chega-a-holanda 
54

  A editora em questão é a Compasso dos Ventos que, em sua página digital, faz uma apresentação do 

último romance publicado em vida por Lúcio Cardoso: http://compasso-dos-ventos.com.br/livros.php?id_livro=6 

https://www.openletterbooks.org/blogs/news/chronicle-of-the-murdered-house-wins-2017-btba-for-fiction
https://www.publishnews.com.br/materias/2018/07/24/classico-de-lucio-cardoso-chega-a-holanda
http://compasso-dos-ventos.com.br/livros.php?id_livro=6
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Considerações finais 

 

Dar um ponto final a um trabalho como esse é uma tarefa árdua. Se, conforme identifica 

Freud em O mal-estar na cultura, a sensação de felicidade advinda da finalização de um 

investimento intelectual é uma das poucas maneiras de interromper momentaneamente a 

angústia inerente à vida social do ser humano — visto que, para o criador da psicanálise, há 

sempre a possibilidade de sublimar desejos incompatíveis com a convivência em sociedade 

através de ―[...] satisfações tais como a alegria do artista ao criar, em dar corpo aos produtos 

de sua fantasia, ou a do pesquisador na solução de problemas e na descoberta da verdade [...]‖ 

(FREUD, 2010b, p. 69) — se, por um lado, então, há um jorro de satisfação que chega com o 

fim desse percurso, por outro é difícil resistir à tentação das ausências. 

 Um trem chamado desejo, peça de Luís Alberto de Abreu, contém uma frase que 

traduz bem essa sensação de querer mais. Em dado momento do texto, o personagem Seu 

Coisinha diz que ―Toda estreia de teatro sempre precisa de mais quinze dias!‖ (ABREU, 

2007, p. 55). A afirmação pode ser aplicada em incontáveis situações nas quais, por força de 

cumprimentos de prazos ou mesmo pelos limites de espaço, um ponto final é exigido. Na 

peça, as personagens, que são atores de uma companhia teatral, não pensam estar prontas para 

a abertura das cortinas, pois sentem que ainda precisam passar falas, marcar espaços, finalizar 

cenas…  

No nosso caso, temos a sensação de que as relações entre os escritores Nelson 

Rodrigues e Lúcio Cardoso e entre seus mundos narrados podem desdobrar-se em outros 

tópicos de investigação. Brevemente, antes, vejamos o que foi efetuado: Principiamos por 

apresentar os espaços de disputa e os percursos paralelos atravessados pelos autores, que 

dividiram páginas de jornal, lugares em estantes de livrarias e palcos do ambiente literário 

carioca de meados do século XX. Escolhemos duas de suas obras por entendermos que delas 

se irradiam traços típicos de cada um, traços os quais os unem e os separam. No primeiro 

capítulo, fizemos um trajeto pelos pilares narrativos da mansão dos Meneses e da moradia de 

Herculano. Leituras cruzadas de Crônica da casa assassinada e Toda nudez será castigada 

parecem demonstrar que as obras, apesar dos distintos manuseamentos da linguagem, 

convergem no uso de uma espécie de estética da decadência da elite econômica brasileira, seja 

na zona mata mineira, na qual se situa a Vila Velha de Lúcio Cardoso, seja no centro urbano 

do Rio de Janeiro e seus subúrbios de Nelson Rodrigues. O segundo capítulo destacou os 

principais elementos tabus que aparecem nessas (e em outras) obras dos autores e que 

tonificam os efeitos de sentido dessa mesma atmosfera decadente. Passamos, nesse ponto, por 
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temas como o incesto, a conjunção sexo/morte e o câncer — temas, enfim, que abundam em 

tais ficções. Por último, no terceiro capítulo nos voltamos ao circuito do desagradável e da 

abjeção exalados pelos textos de Lúcio Cardoso e Nelson Rodrigues. Inserimos, nessa etapa, a 

discussão a respeito do choque e da feiura como componentes estéticos importantes das 

manifestações artísticas desde o século XIX. Vimos que a própria literatura como instituição 

humana tende a romper com os valores estabelecidos e que as criações ficcionais tendem a 

sobreviver ao próprio contexto e a seguir em direção ao grande tempo de que nos fala 

Bakhtin. 

Ao que fizemos, poderiam se somar ainda outros pontos pertinentes que brotam do 

composto ficcional de Nelson Rodrigues e Lúcio Cardoso. A discussão acerca do homem 

frente ao pecado e ao sentimento de culpa, por exemplo, parece ser uma questão existencial 

que figura como vetor dos textos de ambos os autores. Os dois parecem ser criadores de 

ambientes guiados pelo leitmotiv de Os irmãos Karamazov: se Deus não existe, então tudo é 

permitido? Não à toa, as criações de Lúcio Cardoso e Nelson Rodrigues com recorrência 

apelam a personagens religiosos, como padres, sacristãos e monsenhores. 

Além desse tópico, outro desdobramento possível seria a análise acerca da presença de 

elementos melodramáticos nas narrativas desses escritores. Crônica da casa assassinada, por 

exemplo, se constrói de uma maneira tal que ficamos, por vezes, sem saber até que ponto os 

personagens estão atuando na exacerbação das próprias sentimentalidades. Nina, por mais de 

uma vez, é acusada de ser performática, de forjar situações, de encenar comédias. De igual 

modo, os escritos de Nelson Rodrigues parecem submersos em técnicas do melodrama; ele 

que, aliás, foi um hábil escritor de folhetins. Suas personagens quase sempre estão à beira do 

paroxismo e os desfechos costumam se desenlaçar a partir de uma ciranda de tragédias. 

 Outros pontos certamente ainda renderiam férteis investigações, como os distintos 

usos do riso nervoso, raro, mas importante em obras de Lúcio Cardoso e abundante nos 

dramas de Nelson Rodrigues. Há também a possibilidade de se levantar hipóteses que 

forneçam razões ao pouco sucesso de Lúcio Cardoso em seu percurso pelo teatro e de Nelson 

Rodrigues na escrita de romances. Seriam as peças do primeiro contaminadas demais por um 

estilo romanesco e os romances do segundo banhados intensamente em certa teatralidade? 

Para não dizer, então, da possibilidade de ampliar o nosso estudo por mais e mais obras dos 

escritores. 
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Bem, vita brevis, ars longa
55

. Esperamos ter efetuado a contento as abordagens que 

achamos pertinentes destacar neste momento, ter encontrado respostas — ainda que 

provisórias — e, quem sabe, ter incentivado futuras leituras. O ponto de encerramento, nesse 

sentido, deve ser vislumbrado em sua potência produtiva, como um sinal de continuação que, 

por sua vez, certamente clamará por uns quinze dias a mais quando urgir a hora de seu fecho. 

 

 

                                                 
55

 Uma possível tradução para o adágio latino seria: ―A vida é breve, a arte é longa.‖ 
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