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RESUMO 

 

          Nesta dissertação buscamos estabelecer uma relação entre História e Literatura 

por intermédio do romance psicológico Crônica da casa assassinada (1959), do escritor 

mineiro Lúcio Cardoso. A partir dessa obra investigamos alguns aspectos relacionados à 

decadência das oligarquias rurais mineiras no período pós década de 1930. O caminho 

percorrido pelas oligarquias rurais, do apogeu ao declínio do sistema econômico, 

político e social em que estavam inseridas neste contexto é aqui esmiuçado na tentativa 

de darmos conta de alguns aspectos objetivos e subjetivos que permearam as relações 

destes sujeitos. Portanto, buscamos, através do romance, fazer uma interpretação da 

História do Brasil em um determinado período e ao mesmo tempo, através das 

personagens, estabelecer uma interpretação do ponto de vista de uma análise mais 

psicológica das relações representadas na obra. Partimos do suposto de que de uma 

narrativa ficcional é possível estabelecermos nexos com a realidade social. Do romance 

retiramos tipologias de configuração de mundo com as quais concatenamos a realidade 

do homem e sua existência no mundo com a intenção subjetiva do autor ao retratar em 

sua obra personagens que buscavam, através da sondagem íntima, recriar o ambiente de 

instabilidade em que viviam. As personagens ali são vistas por nós como a 

representação de uma universalidade na medida em que o escritor, de forma intencional 

ou não, transpôs para sua obra sua visão dos elementos que compunham a realidade 

social da qual fez parte.  

 

Palavras - chave: Oligarquias rurais. Decadência. Minas Gerais. Mineiridade. História. 

Interpretação do Brasil. Literatura. Romance psicológico.  



 
 
 

 

 

ABSTRACT 

 

           In this dissertation we search to establish a relation between History and 

Literature by the intermediate of the psychological novel Crônica da casa assassinada 

(1959), of the Brazilian writer (specifically from the state of Minas Gerais) Lúcio 

Cardoso. Starting from this work, we investigate some aspects related to the decadence 

of the rural oligarchies of Minas Gerais, from the decade of 1930 and on. The path 

followed by the rural oligarchies, from the apogee to the decay of the economical, 

political and social systems is explained considering some objective and subjective 

aspects that have permeated the relation between these subjects. Consequently, we 

search, through the novel, an interpretation of the Brazilian History in a determinate 

period. At the same time, through the characters, we settle an interpretation by the point 

of view of a more psychological analysis. We started by the supposition that from a 

fictional narrative it is possible to establish nexus with the social reality. We pick up 

from the novel typologies of world configuration that we connect with the reality of the 

man and his existence with the author’s intention of representing characters that have 

searched, through the inner sounding, recreate the environment of instability where they 

lived. These characters are seen as a representation of a universality at the same time 

that the writer, in an intentional way or not, transpose to his work his vision of the 

elements that have composed the social reality. 

 

Key words: Rural oligarchies. Decadence. History. Minas Gerais. Mineiridade. 

Interpretation of Brazil. Literature. Psychological novel.  
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INTRODUÇÃO 

 

Recuperar significados e constituir sentido para a interpretação de um período da 

História do Brasil. Esta foi nossa intenção ao nos dispormos a trabalhar com o romance 

Crônica da casa assassinada (1959), de Lúcio Cardoso.  A obra, densa em sua essência, 

obedece a uma ordem de escrita muito própria do autor, o que nos levou a várias 

tentativas de sistematizar os capítulos do romance para estabelecermos uma ordem que 

pudesse dar conta dos questionamentos que surgiam à medida que a pesquisa 

caminhava. Até então, pensávamos que recuperar significados ou mesmo produzir um 

sentido histórico estava muito ligado a esta ideia de organização. Foi então que nos 

deparamos com um texto da historiadora Sandra Jatahy Pesavento, que reproduzimos 

aqui, em que a autora faz a seguinte reflexão:  

Tomando como base de referência o quadro geral da crise dos 

paradigmas explicativos da realidade, que colocou na ordem do dia a 

discussão sobre o estatuto do saber científico no âmbito das ciências 

humanas, entendemos como superadas as divisões entre o real e o não 

real, ou entre a objetividade do mundo real e a subjetividade das 

construções imaginárias. A clássica maneira de ser da história- a 

construção de um saber com estatuto de ciência e objetivando a 

verdade - é substituída por outra, na qual as fontes, matéria prima da 

história, são consideradas “indiciárias” daquilo que poderia ter sido e 

com as quais o historiador constrói sua versão. Neste caso, a história 

se reveste de uma função de criação, ao selecionar documentos, 

compor um enredo, desvendar uma intriga, recuperar significados.  

Estaríamos, pois, na presença da ficcionalidade no domínio do 

discurso histórico, assim como da imaginação na tarefa do historiador. 

Não há dúvida que o critério de veracidade não foi abandonado pela 

história, assim como seu método impõe limites ao componente 

imaginário. O historiador continua tendo compromisso com as 

evidências na sua tarefa de reconstruir o real, e seu trabalho sofre o 

crivo da testagem e da comprovação, mas a leitura que faz é um olhar 

entre os possíveis de serem realizados. (PESAVENTO, 2000, p. 2)
 
                      

                                                              

    Em especial, chamou-nos a atenção a passagem em que a historiadora diz: “a 

história se reveste de uma função de criação, ao selecionar documentos, compor um 

enredo, desvendar uma intriga, recuperar significados”. Outras partes citadas por 

Pesavento também orbitaram durante as reflexões que buscávamos fazer, como a de não 
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abandonar o critério de veracidade, da imaginação como tarefa do historiador e o 

compromisso com as evidências. Todas estas reflexões nos indicavam o cuidado com 

que deveríamos conduzir a tarefa de analisar uma obra ficcional dentro de uma 

perspectiva histórica, sem diminuí-la diante da vastidão de conceitos e referenciais com 

os quais uma pesquisa histórica precisa lidar.   

Pensamos em História e Literatura como duas disciplinas costuradas 

relacionalmente por uma tênue linha que as congrega e que ao mesmo tempo as separa, 

com seus métodos diferentes de abordagens e com teorias diferenciadas. Ora, mas a 

mesma linha que as separa as congrega e isto se dá na medida em que tanto História 

quanto Literatura são disciplinas que lidam com narrativas e de onde é possível se 

extrair tipologias de configuração de mundo a partir das quais torna-se possível realizar 

ligações entre a realidade dos sujeitos e sua existência.   

O desafio era então não somente analisar o romance pura e simplesmente, mas 

encontrar um caminho para compreender um aspecto da história do Brasil, mais 

especificamente a decadência das oligarquias patriarcais rurais a partir da representação 

da decadência deste grupo contida no romance de Cardoso. Percorrer os meandros desta 

obra para compreendermos este processo de decadência, tanto o que se inscreve no 

romance quanto no contexto histórico, incorre em revisitarmos aspectos objetivos e 

subjetivos inscritos na obra e na trajetória pessoal do intelectual Lúcio Cardoso, sem, no 

entanto nos deixarmos cair na armadilha de transformar a pesquisa em mero espelho dos 

aspectos sócio-culturais encontrados na historiografia já produzida sobre o período em 

que detemos nossa análise.          

Roger Chartier em A História Cultural – Entre práticas e Representações (2002) 

nos afirma que um dos principais objetivos da História Cultural é “identificar o modo 

como em diferentes lugares e momentos uma determinada realidade social é construída, 

pensada, dada a ler” (CHARTIER, p. 16). Neste sentido, a leitura destas realidades 

dadas e pensadas abriu caminhos para que a literatura figurasse para a História como 

fonte profícua de pesquisa uma vez que nela se inscreve um universo de representações 

e significações a partir dos quais podemos pensar a História de uma maneira diversa da 

habitual como bem colocou Chartier, “pensar a “história de vistas demasiado curtas” 

(2002, p.17).  
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Desta forma, pode pensar-se uma história cultural do social que tome 

por objeto a compreensão das formas e dos motivos ─ ou, por outras 

palavras, das representações do mundo social ─ que à revelia dos 

atores sociais traduzem as suas posições e interesses objetivamente 

confrontados e que, paralelamente, descrevem a sociedade tal como 

pensam que ela é, ou como gostariam que fosse. (CHARTIER, 2002, 

p. 19)      

 Tomando-se em consideração que a produção literária estabelece ligação com 

elementos relacionados ao tempo, ao espaço e ao contexto social de sua produção, 

independentemente da intenção de seu autor, a narrativa capta aspectos das relações 

sociais que se desenrolam no ambiente em que foi produzida. Isso ocorre porque, como 

entendemos, estas obras oferecem a nós historiadores ou aos leitores em geral, uma 

intermediação entre o que é real e o que a narrativa capta de elementos sócio-culturais, 

sendo assim, ela é passível de ser situada dentro de um processo histórico. 

Partimos então deste ponto, em que situamos uma obra literária dentro de um 

processo histórico, que pode ser apreendido na medida em que o historiador tome a obra 

como fonte e extraia dela os questionamentos pertinentes que a levem a dar respostas 

sobre um determinado tempo, sobre determinados eventos que ali sejam retratados 

objetiva ou subjetivamente. Neste sentido, buscamos aqui, com o romance Crônica da 

casa assassinada pensar esta realidade que nos é “dada a ler” e que se encontra inscrita 

na narrativa do romance.    

Iniciamos esta dissertação abrindo espaço para tratar da vida e obra de Lúcio 

Cardoso. No capítulo I Traçamos uma breve biografia do inventor das totalidades 

existenciais, como o chamou Alfredo Bosi, em que damos relevância não somente ao 

percurso intelectual, mas também ao seu percurso de vida. Levamos em consideração o 

fato de que o autor escreveu sobre seu tempo, ou sobre um tempo anterior a ele, mas 

que exerceu forte influência sobre sua produção e contaram para sua formação pessoal e 

intelectual, e por isso, não poderia ser aqui negligenciada. A vida em família, a infância 

em Minas Gerais, a adolescência e a vida adulta no Rio de Janeiro, são aqui postas 

como parte da composição de seu percurso.  Não se trata de uma biografia definitiva, 

nem traz elementos que nos forneçam uma renovação sobre a trajetória (esta nem é 

nossa intenção) do autor, é apenas uma explanação, para que possamos entender como 

Lúcio Cardoso forjou alguns aspectos de sua personalidade que muito contribuíram para 

sua escrita. 
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 Tratamos também das considerações acerca de sua filiação literária ou da 

relutância em assumir alguma filiação. Incluímos o embate entre escritores católicos e 

regionalistas. Das alegações e acusações de um grupo contra o outro, e de como Lúcio 

Cardoso transitou entre estes dois grupos. Primeiro sendo considerado pela crítica um 

escritor regionalista, título que não o agradava; depois, por opção, seguindo os passos 

do grupo de escritores católicos, mas ainda assim mantendo-se à distância da militância 

ideológica destes escritores. Abrimos espaço para uma breve discussão acerca dos ideais 

políticos destes grupos e do nível de engajamento dos escritores da década de 1930 em 

questões políticas e sociais.   

Por fim, apresentamos e discutimos o romance com o qual estamos trabalhando, 

Crônica da casa assassinada. Admirado, mal compreendido, elogiado, taxado de 

imoral, de escrita pobre, pervertido. Com o romance, o autor experimentou dois 

extremos. De um lado os que não viam valor literário na obra, que a achavam apelativa. 

Do outro lado, os que reconheceram em Crônica da casa assassinada, o romance 

definitivo de Lúcio Cardoso, assim como ele prometera que seria. Controvérsias à parte, 

a Crônica foi a obra da maturidade intelectual do autor, como se  todos os romances  

anteriores fossem um ensaio da grandeza que guardava para a Crônica. 

Dos elementos que compuseram este romance ressaltamos aqui o modo peculiar 

com que Lúcio Cardoso trabalhou a questão do tempo e do espaço. O espaço geográfico 

até existe, localizado em Minas Gerais, no sul do estado, mas é todo ele imaginário, 

para compor a ausência de um tempo cronológico, dando lugar a um tempo psicológico 

das personagens. Estes elementos contribuem para a formação do ambiente de sombra e 

degradação em que estão inseridas. Não são, por assim, dizer, aspectos limitantes, mas 

totalizantes, no sentido que complementam a ação e o enredo, tornando-o hipnótico e 

envolvente.  

Esperamos com o primeiro capítulo enunciar parte dos elementos que 

constituíram a vida pessoal e intelectual do autor, com o intuito de deixar o leitor a par 

de sua trajetória e de suas obras, contribuindo para melhor compreensão do romance 

analisado. Na tentativa de compreendermos melhor o percurso de Lúcio Cardoso, nos 

apoiamos na documentação sobre o autor, em acervo depositado na Casa de Rui 

Barbosa, no Rio de Janeiro, onde tivemos contato com artigos de jornais que ofereciam 

críticas à obra aqui estudada e a outras escritas por Lúcio Cardoso, cartas do próprio 
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escritor e de outros escritores endereçadas a ele. Também contavam originais da obra, 

partes de diários íntimos que nos proporcionaram um mergulho em seus pensamentos e, 

cremos, uma maior interação e compreensão sobre o momento em que a obra foi 

produzida e sobre aspectos de sua vida pessoal.   

A partir de segundo capítulo inserimos elementos que nos permitam entender 

como se deu o processo de formação das elites agrárias no interior de Minas Gerais, 

percorrendo os ciclos econômicos desde o ciclo do ouro e seu declínio até a ascensão da 

economia agrária. O novo panorama traçado em decorrência destas mudanças também é 

discutido, ou seja, como o declínio do ciclo do ouro fez surgir não somente uma nova 

classe de fazendeiros, mas um novo espírito, um sentimento de mineiridade, diverso do 

que se percebia no período aurífero. 

Com o lavoro na terra surgiu também o mineiro ou a imagem do mineiro. A 

imagem da temperança, da disciplina, da austeridade, condição diversa da que 

encontramos no período do ouro. Por isso, antes de tratarmos deste mineiro da terra, de 

seus valores e de sua organização, procuramos um caminho da desconstrução. 

Desconstrução no sentido de trazermos para a discussão elementos que refutem a ideia 

de que o mineiro ou a sociedade mineira, tal como sua imagem é ainda hoje cristalizada, 

tenha sido e se comportado sempre desta forma. Para tanto, contestamos alguns valores 

tidos como sagrados para a sociedade mineira, como a família, a terra e a religião, aqui 

representada pela Igreja Católica.  

O poder para estas famílias patriarcais está envolto em simbolismos. A terra, a 

família, a Igreja, todos eles são elementos que, interligados, mantém coesa uma ordem, 

o status quo para se manterem como grupo dominante no cenário econômico e social. A 

terra é o símbolo deste poder, símbolo da riqueza destas famílias que tem na figura do 

pai, do patriarca, um chefe, um líder moral e espiritual.  

Tratamos também da importância da cidade como espaço em que se desenvolve 

a ação das personagens, mas também como elemento de manutenção para o status 

daquele modelo de sociedade. Inferimos sobre o poder simbólico que a terra 

representava tanto para os membros da chácara quanto para os habitantes da cidade. 

Discutimos como estas sociedades─ a rural e a urbana─ se formam e se reproduzem em 
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torno deste tipo de organização e de como uma necessita da outra para que uma ordem 

se consolide. 

Para finalizar este capítulo, traçamos um esboço da conjuntura econômica 

nacional em que se inseriam as oligarquias rurais, especialmente a produtora de café, 

que se firmou como classe dirigente hegemônica até meados da década de 1930. Com 

isso pretendemos trazer elementos que nos levem a compreender como esta elite se 

estabeleceu durante a Primeira República, tornando-se influente política e 

economicamente e de como o contexto econômico que alavancou o grupo também o 

precipitou rumo ao declínio econômico e social. 

Começamos o terceiro capítulo pela análise das relações que se desenvolvem na 

trama e que aqui são postas como parte de um sistema de símbolos e representações que 

permeiam a narrativa do romance.   Para tanto, levamos em conta a estrutura do 

romance, a forma como o autor dispôs sua narrativa e de como esta assume um aspecto 

histórico investigativo, quando observamos que um narrador onisciente busca organizar 

os relatos das personagens a fim de oferecer respostas ao crime que teria ocorrido na 

casa, de desvendar as intrigas que permearam as relações e mais que isso, de 

compreender como a família Meneses precipitou-se em um ciclo de declínio moral e 

econômico. 

Outro aspecto aqui abordado refere-se à casa, ali posta  como símbolo de poder e 

como local privilegiado da memória de seus habitantes. É com a casa que a família 

mantém um elo com o passado de riquezas de seus antepassados, ela representa neste 

contexto a materialização da tradição do nome familiar que é o último resquício ainda 

encontrado da importância do grupo no meio social em que estavam instalados. Em 

torno dela circulam outras personagens, instaladas na cidade de Vila Velha e que 

assistem e registram o processo de decadência do clã. Estas personagens contribuem em 

grande medida para a reafirmação da aura que envolve o nome Meneses. 

No ambiente de clausura em que estão envoltos os Meneses, casa e corpo se 

fundem. O câncer que acomete a personagem Nina metaforiza a degradação familiar, a 

angústia da finitude humana que se busca omitir através da negação do fim. Esta 

negação do fim tanto é posta por Nina diante da doença, quanto pelos outros membros 

da família que não veem no fim da casa a possibilidade de um novo começo, mas um 
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estancar de possibilidades, por isso, o apego ao passado, à casa, à tradição suscitada 

pelo nome.  

A fragmentação que marca a narrativa ao mesmo tempo em que parece inseri-la 

em um caos, estabelece sentido para o sentimento das personagens que buscam, através 

da transgressão e da contestação de valores morais, romper com um ciclo de isolamento 

pessoal em que cada um está fechado. Questões como vida e morte, bem e mal, pecado 

e salvação são postos em xeque, assim as inquietações existenciais transpõem a 

apreensão da realidade social, captando conflitos interiores que muitas vezes endossam 

as ações exteriores.  

A junção de todos os elementos que apresentamos, adquire importância em 

nossa análise, uma vez que apreender a realidade da obra para constituir sentido 

histórico ao nosso estudo implica em procurarmos, em todas as ações da narrativa, 

elementos que nos levem a compreender quem foram os Meneses, como o tecido de sua 

constituição, estabelecido dentro da tradição de uma mineiridade, de uma elite em 

franco declínio, forneceu insumos para que Lúcio Cardoso transpusesse para sua obra  

sua visão de mundo. Do mundo que vivenciou em sua infância em Minas Gerais e que 

mais tarde, pensaria como superado, carecendo de renovações. A Minas que Lúcio 

Cardoso escreve na Crônica, com os Meneses, está envolta em sombras, cerceada pelo 

atavismo que a impede de trilhar novos caminhos. Acreditamos que a análise de todos 

estes aspectos contribuirão para alcançarmos nosso intuito de compreender a decadência 

das oligarquias rurais à luz da percepção histórica do romance Crônica da casa 

assassinada.    



 
 
 

17 
 

 

 

Nunca eu soubera o segredo da alegria alheia. 

Ouvia os risos que enchiam o pátio de recreio 

e sofria dessa dor sem nome de sentir a vida 

muito mais cedo do que os outros sentem. 

[...] 

É certo que lutava para compreender o menino triste,  

Insensível à agitação em torno. 

Sabia que ele tinha medo do ruído que ouvia, 

Mas tinha medo do silêncio que devora. 

                                                               Joaquim Lúcio Cardoso Filho. 
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I. UM COEXISTIR TUMULTUOSO EM LÚCIO CARDOSO: A 

MEMÓRIA DE UM TEMPO, A ESCRITA DE UMA VIDA 

 

1.1 No lugar do punhal uma pena: a escrita de si na escrita de mundo 

 

Joaquim Lúcio Cardoso Filho ou Lúcio Cardoso, como o escritor preferiu 

nomear-se, foi destes autores em que a escrita desenvolveu-se como uma verdadeira 

obsessão, um jogo de vela e revela de si mesmo, fruto da necessidade premente de 

captar e compreender o ambiente ao seu redor e a tensão latente em seu espírito. Por 

isso, sua trajetória intelectual perpassa o mero ato da escrita para amarrar-se a um 

sistema simbólico amalgamado em sua trajetória pessoal, posteriormente transposta em 

forma de escrita literária, fruto das inquietações inerentes ao espírito contestador e 

atribulado do autor por questões religiosas, morais e pessoais.  

“Como juntar os dois eus diferentes que me formam?” (DC
1
 p.36). Este é um 

questionamento feito por Lúcio Cardoso em seu Diário, muito possivelmente sobre sua 

condição de ser lacerado em busca de uma verdade apaziguadora. Talvez a resposta para 

tal questionamento nunca tenha pertencido a Lúcio ou talvez ela tenha chegado ao autor 

por meio da resignação e do recolhimento que a doença lhe trouxe, quando em seu 

penúltimo registro neste mesmo diário, na página 303, em 1962, ano em que sofreu um 

derrame, Lúcio confessa-se “homem pronto para o diálogo com Deus”, como se de 

alguma forma pressentisse a mudança brusca que a doença traria para sua vida. 

Com esta questão inicial e esta afirmação final dos diários de Cardoso, damos 

início à tentativa de juntar estes “eus”, não para dar uma resposta ao que afligiu a 

existência do escritor, já que esta nunca foi nossa intenção, mas, como uma tentativa de 

repensar a trajetória de um intelectual e artista tão completo quanto o foi Lúcio e um ser 

humano tão complexo e preocupado em entender a condição humana inerente a si e aos 

que lhe cercavam. 

                                                           
1
 DC refere-se ao Diário Completo de Lúcio Cardoso publicado no ano de 1970. 
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Portanto, é quase impossível, para tal empreendimento, dissociar a vida do 

intelectual da vida do homem Lúcio Cardoso, uma vez que o peso da memória e da 

experiência de um homem sempre irá, de uma forma ou de outra, balizar sua produção 

intelectual. Da mesma forma, torna-se impossível também, dissociá-lo do meio social e 

da época em que viveu. Seu tempo é também o tempo de sua criação e tem sobre ela um 

poder influenciador, seja ele consciente ou despretensioso. Ninguém foge ao peso de 

seu tempo, a História não nos deixa mentir. 

Lúcio Cardoso não foi indiferente a este processo, antes, pressentia em si o 

homem marcado pelo coexistir tumultuoso entre o menino que foi e o homem que se 

tornou:       

Abrindo os olhos faço uma descoberta que me parece espantosa: sou 

um possesso. No sentido literal, imbuído de uma outra personalidade 

que não a sua. Ou melhor, com duas personalidades coexistindo. Uma, 

a que se prende à minha infância em Belo Horizonte, e cuja 

melancolia de se saber escrava, produz todo o escuro painel da minha 

natureza. A outra, a que me domina, e elabora na vida todos os meus 

atos e meus gestos. É esta a usurpadora, a que existe sem direito. (DC, 

1970. p. 28)                                                                                                                                                                                    

Mas é justamente em meio a este tumulto e caos que Lúcio retira o suprimento 

necessário para sua criação literária, quase confessional, catártica, envolta na atmosfera 

escura que como o próprio autor afirma, é parte de sua natureza. Cardoso foi também a 

matéria de si mesmo, e desta forma, trouxe para seus romances, seus escritos íntimos e 

para sua poesia este movimento de auto-interpretação de si e de suas razões, presentes 

em toda sua obra muito possivelmente como um desdobramento de sua existência.  

Nascido em 14 de agosto de 1912 em Curvelo, Minas Gerais, LC
2
 foi o último 

dos cinco filhos do casal Joaquim Lúcio Cardoso e Maria Venceslina Cardoso. O pai, de 

quem o escritor herdou o gosto pelas estórias e pela leitura, era comerciante e vivia 

ausente em função de viagens a negócio e das inúmeras tentativas de empreendimentos 

frustrados. A mãe era costureira e dona de casa e juntamente com as filhas mais velhas, 

entre elas Maria Helena Cardoso
3
 (com quem LC nutriu uma relação muito próxima na 

fase adulta) foi responsável pela educação do menino, que cresceu em meio às 

delicadezas do universo feminino que o cercava e tanto o influenciariam em sua 

                                                           
2
 LC refere-se a Lúcio Cardoso. 

3
 Maria Helena Cardoso tornou-se escritora, tendo publicado Por onde andou meu coração, em que 

escreveu memórias familiares incluindo-se aí as memórias da infância de LC.    
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sensibilidade de artista. O irmão mais velho, Adauto Lúcio Cardoso, enveredou-se pelo 

mundo da política, pela União Democrática Nacional (UDN), a quem representaria 

como senador, e posteriormente chegou a ocupar o cargo de ministro do Superior 

Tribunal Federal (STF) 
4
. Em Intelectuais e Classe dirigente no Brasil (1979), Sérgio 

Miceli traz um interessante trecho do livro de Maria Helena Cardoso sobre a infância e 

a forma como Lúcio foi educado.     

Nonô crescia realmente diferente: delicado, preferia as meninas e seus 

brinquedos à companhia dos garotos estouvados. Adorava cinema. 

Vivia debruçado sobre revistas de cinema, recortando e lendo tudo 

que se relacionava com os artistas [...]. Apesar de inteligente e 

sensível, não gostava da escola, onde era considerado um dos alunos 

mais apagados [...]. Se ia conosco fazer alguma visita, não perdia 

nenhum detalhe da casa e dos seus moradores [...]. Crescia sempre 

delicado, predileto de Tidoce, mas papai não compreendia aquele filho 

tão diferente dos outros, culpando mamãe pela sua educação 

defeituosa, como tantos mimos. (CARDOSO, Apud MICELI, 1979, p. 

110-111)    

Cardoso viveu o que mais tarde seria o tema retratado em alguns de seus 

romances: a decadência financeira e econômica da família tradicional mineira. Ainda 

que a família Cardoso não tenha configurado entre os nomes de grandes fazendeiros de 

Minas Gerais, gozavam de prestigio junto à elite local e de certa tradição como 

políticos. A família manteve boa situação econômica por um período de tempo, mas em 

razão das constantes mudanças de emprego do pai, um aventureiro nato, viu-se muitas 

vezes em uma situação econômica desfavorável, fato que os levou a se mudarem 

diversas vezes de cidade, tal era a situação de fracasso econômico em que se encontrou 

a família por diversas vezes. No trecho abaixo Maria Helena Cardoso descreve a 

situação de penúria em que muitas vezes esteve a família, que chega ao ponto de 

separar-se em decorrência da falta de dinheiro que a todos afetava.  

 Mamãe e Lourdes foram para o interior de Minas, para a casa de 

Zizina.Ficariam lá o tempo preciso para  que as finanças  da família se 

equilibrassem  e pudéssemos abrir de novo a casa, com todos 

reunidos. Mais uma vez nosso lar fracassara. Papai tinha voltado de 

Pirapora, mais velho, cansado e sem emprego, nada podia fazer para 

ajudar e não tínhamos coragem de exigir alguma coisa dele. [...] Sem 

ver uma saída chegamos a um ponto em que o conselho familiar se 

reuniu para deliberar sobre o que se podia fazer [...] chegou-se a um 

acordo quanto ao mais urgente: dissolver a casa tal como era: Fausto, 

com a mulher e a filha iria morar provisoriamente com o sogro na 

Tijuca; mamãe, Lourdes e eu, iríamos nos juntar a papai, há cerca de 

                                                           
4
 Biografia referenciada no Arquivo Lúcio Cardoso depositado na Casa de Rui Barbosa 
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um mês fora para a casa de minha irmã e que de lá escrevia sugerindo 

providência, que, por fim vínhamos adotar; Dauto e Nonô ( Lúcio) 

ficariam no Rio, com as despesas reduzidas a um mínimo, 

amortizando as dívidas acumuladas com o   dinheiro resultante da 

economia. (CARDOSO, Apud MICELI, 1979, p. 114-115) 

Em busca de meios para se manterem e de melhores escolas para os filhos, 

mudaram-se para Belo Horizonte em 1913 onde permaneceram até o ano de 1923 

quando LC concluiu seus estudos primários. Em 1924 transferem-se para o Rio de 

Janeiro, retornando à capital mineira no ano seguinte, 1925, onde LC foi matriculado no 

Colégio Arnaldo, um internato tradicional em Belo Horizonte, para dar prosseguimento 

aos seus estudos e de onde saiu no ano seguinte sob a acusação de rebeldia. Em 1929, 

Cardoso mudou-se em definitivo para o Rio de Janeiro onde foi matriculado no Instituto 

Superior de Preparatórios. 

Lúcio Cardoso nunca se mostrou bom aluno dentro dos padrões esperados pelos 

colégios, mas desde a infância e ainda mais na adolescência demonstrava grande 

interesse pela literatura e pela escrita. Foi no período em que esteve no Instituto 

Superior de Preparatórios que LC deu inicio a sua carreira de artista múltiplo. Nesta 

época, juntamente com José Sanz
5
 criou sua primeira revista, A bruxa, especializada em 

novelas policiais. Concomitante a estes trabalhos, dedicava-se ainda a outras atividades 

culturais e artísticas, como também à criação de seus romances. 

Transitou em diversas áreas relacionadas à arte e à cultura. Produziu peças de 

teatro além de ter sido um dos criadores do Teatro de Câmara do Rio de Janeiro. Tendo 

ainda incursionado pelo mundo do cinema, escreveu roteiros e participou de várias 

filmagens. Neste segmento trabalhou principalmente ao lado de Paulo Saraceni
6
 que 

dirigiu roteiros por ele escritos, entre estes o longa-metragem Crônica da casa 

assassinada e a Mulher de longe. Paralelamente, dedicava-se ao desenho e à pintura, 

vindo esta última a tornar-se seu modo de expressão em razão de sua incapacidade de 

escrever adquirida em decorrência de um derrame que o deixou parcialmente paralisado 

aos 50 anos. Lúcio chegou a expor em galerias do Rio de Janeiro, de São Paulo e de 

Minas Gerais antes do seu falecimento em setembro de 1968. 

                                                           
5
 Escritor e crítico de cinema brasileiro 

6
 Paulo César Saraceni – Cineasta brasileiro, roteirista, produtor. Foi um dos mentores do Cinema Novo, 

ao lado de Glauber Rocha e de outros cineastas.  
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A infância em Minas Gerais e a adolescência e vida adulta no Rio de Janeiro 

como que imprimiram em Lúcio uma marca indelével no seu jeito de ser. Dá-nos a 

impressão de que Lúcio atirava-se à sua inquietude existencial e por conta dela vivia 

todas estas experiências como se delas dependesse uma verdade essencial que o 

aproximaria primeiramente de si e em seguida estendesse sua compreensão de mundo, 

conectando-o a um universo que parecia inatingível. Do passado vivido em Minas 

Gerais, herdara todo o peso da tradição familiar, tantas vezes contestado em Crônica da 

casa assassinada. Da vivência no Rio de Janeiro, os ares modernos e contestadores tão 

bem observados em suas obras e mesmo na maneira como conduziu sua vida. 

Observamos em Crônica os seres taciturnos da chácara em Minas, mas em meio a estes 

seres Lúcio instalou Nina, a personagem carioca cheia de luz e vivacidade, moderna em 

seus pensamentos e atitudes, contestadora do modo de vida dos moradores da pequena 

cidade do interior mineiro e impregnada por uma aura reflexiva e ousada no que diz 

respeito à relação entre os seres que lhe rodeavam. As personagens da Crônica são a 

oposição entre dois mundos, o de Nina e o dos Meneses, do mundo urbano e do rural. A 

impressão que nos fica é a de que no romance houve de fato uma tentativa de unir os 

“dois eus” para que houvesse um embate verdadeiro e dali saísse um vencedor.   

Como poucos escritores o fizeram, Lúcio conseguiu transpor para seus escritos a 

atmosfera nebulosa e sombreada de sua ligação pessoal com o modo de ser e de se 

organizar da sociedade mineira, onde nasceu e viveu na infância, modo este tantas vezes 

observado, questionado e deslindado por ele. Com um olhar mais atento veremos em 

seus romances uma contestação à moral católica e ao sistema patriarcal que 

permanecem enraizados nos laços que se estabelecem e compõem as relações 

familiares, como uma nódoa difícil de limpar, por estar grudada no íntimo, no mais 

profundo do ser. É esta nódoa, esta moral, este estilo de viver do mineiro que Cardoso 

combate em seus romances. À época do lançamento da Crônica da casa assassinada 

em 1959, em entrevista a um jornal, Cardoso confessa: 

Meu movimento de luta, aquilo que viso destruir e incendiar pela 

visão de uma paisagem apocalíptica e sem remissão é Minas Gerais. 

Meu inimigo é Minas Gerais. O punhal que levanto, com aprovação 

ou não de quem quer que seja é contra Minas Gerais. Que me 

entendam bem: contra a família mineira. Contra a literatura mineira. 

Contra o jesuitismo mineiro. Contra a religião mineira. Contra a 

concepção de vida mineira. Contra a fábula mineira. Contra o espírito 

bancário que assola Minas Gerais. Enfim, contra Minas na sua carne e 

no seu espírito. Ah, mas eu a terei escrava do que surpreendi na sua 
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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 ¾ artistas! ¾ que afagam não o seu 

antagonismo, mas um dolente cantochão elaborado por homens 

acostumados a seguir a trilha do rebanho e do conformismo, do pudor 

literário e da vida parasitária. Ela me terá ¾ se puder. Um de nós, pela 

graça de Deus, terá de subsistir. Mas acordado.” 
7
 

Sua luta direcionada contra um mal que acreditava enraizado na sociedade 

mineira explica-se em parte, como já dito, pela sua trajetória familiar, a infância no 

interior do estado, as constantes mudanças em razão do declínio econômico vivido pela 

família, mas também das observações do autor, curioso que era, do mundo que o 

cercava e de um algo mais que nos é impossível definir na essência de Lúcio, que o 

fizeram voltar-se ao seu interior para assim exteriorizar o que tanto o afligiu em sua 

existência. 

No Rio de Janeiro, por indicação, consegue trabalho na Companhia de Seguros 

A Equitativa, localizada no mesmo prédio onde funcionava a editora de Augusto 

Frederico Schmidt, a quem o autor apresenta Maleita, seu primeiro romance, escrito 

provavelmente entre os seus 17 e 19 anos, com base em histórias contadas por seu pai. 

Schmidt publica então o romance no ano de 1934, quando Lúcio contava apenas com 22 

anos de idade. Bem recebido pela critica da época, elogiado por grandes nomes da 

critica literária como Agripino Grieco, o romance alça o nome do escritor à grande 

promessa da literatura nacional, figurando ao lado de escritores já consagrados da 

geração de 30 ou regionalistas, como Jorge Amado, Rachel de Queiroz, José Lins do 

Rego e Graciliano Ramos. Lúcio publicou vários romances até o lançamento de sua 

derradeira e grande obra, a Crônica da casa assassinada em 1959. 

Agripino Grieco, à época do lançamento de Maleita, tece crítica elogiosa ao 

jovem autor, 

No Sr. Lúcio Cardoso algo existe de visionarismo apocalíptico de um 

Julien Green. Talento admirável. Como raras vezes se tem verificado 

em nossas letras, tratando-se de autor tão jovem. Precocidade que faz 

pensar a época romântica, quando surgiam temperamentos exaltados e 

ricos a Alvares de Azevedo. É um romancista, mas poderia ser 

também, se lhe aprouvesse, um grande poeta trágico.  

                                                           
7
 Entrevista concedida por Lúcio Cardoso à coluna intitulada Vida Literária, de Fausto Cunha, sob o 

título: Lúcio Cardoso (patético): “Ergo meu livro como um punhal contra Minas”. Jornal do Brasil. 

Caderno B, Rio de Janeiro, 25 nov. 1960. 
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[...] Com uma arte feita em grande parte de amargura e fatalismo, arte 

que procura naturalmente os aspectos da dolorosa volúpia, de sangue, 

de morte horrenda, o Sr. Lúcio Cardoso mostra-se, nos seus 

melhores trechos, nos mais característicos, um místico e um 

humanitarista, um pré- cristão ou cristão que não crê que a 

felicidade e a paz sejam coisas deste mundo. Parece possuir uma 

alma atraída pelo claustro.
8
  

Nota-se já em Maleita, que narra a saga de um homem incumbido de criar um 

entreposto comercial às margens do Rio São Francisco, no povoado de Pirapora, para 

cumprir um contrato firmado com a família Meneses, de Curvelo, os indícios dos rumos 

que a escrita de Lúcio tomaria, pois, apesar da descrição do interior de Minas Gerais─ 

característica que o colocou entre os escritores regionalistas
9
 ─ já nesta primeira obra 

nota-se o germe do estilo introspectivo de sua escrita. Estilo que apareceria mais tarde 

amadurecido e representado com talento e destreza em suas outras obras, como bem 

observou Agripino Grieco, quando nos chama a atenção para a tendência mística e 

humanitarista de Lúcio.  

O rótulo de regionalista atribuído pela crítica literária da época não agradou ao 

autor, que não via em Maleita muitas semelhanças com o estilo dos escritores da 

geração de 30, além da descrição da região como parte de sua composição. Ademais, 

Lúcio não compactuava com a abordagem feita pelos regionalistas em seus romances, 

que em geral, traziam críticas à sociedade brasileira e aos problemas enfrentados pela 

população subordinada às elites, em especial contra a subordinação a que estava 

submetida a população nordestina. Neste sentido, desagradava-o também o 

envolvimento político e ideológico destes escritores com uma esquerda comunista e 

com o compromisso que estes demonstravam em produzir uma literatura engajada com 

estes ideais, que conferiam à literatura uma função de denunciante das mazelas do país. 

 

 

                                                           
8
 Agrippino Grieco- Recorte de Jornal depositado no Arquivo Lúcio Cardoso, Fundação Casa de Rui 

Barbosa. Não consta datação, local e ano da publicação. Inferimos, no entanto que o ano seja 1934, ano 
de lançamento de Maleita, o primeiro romance de Lúcio Cardoso. A única referência constante é: 
Copyrigts dos “Diários associados”. Grifo nosso. 
9
  Esclarecemos que os termos escritor Regionalista ou Católico não carregam aqui o peso de um rótulo, 

mas uma referência à maneira como eram classificados ou categorizados os escritores à época pelos 
críticos literários, por isso mesmo não nos deteremos em uma descrição pormenorizada destes 
conceitos porque pensamos que neste momento tal aprofundamento não será necessário.   
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Apesar da aparente falta de engajamento político, não se pode dizer que sua 

literatura foi de alguma forma alienada da realidade que o cercava. De Maleita (1934) à 

Crônica da casa assassinada (1959) o escritor viveu um crescente processo de 

amadurecimento onde encontrou no romance psicológico ou de introspecção mais que 

um estilo literário, uma maneira de dar continuidade a seu “movimento de luta”, de 

contestação do status quo de uma sociedade que, representada na maioria das vezes pela 

sociedade mineira, é também universal. Lúcio não se apresenta como um justiceiro que 

aponta aos inimigos as falhas que os puseram neste papel, nem lhes indica uma fórmula 

para que resolvam este problema. Aparece mais como um anjo exterminador que 

permanece nas sombras para trazer à luz o que está guardado de mais terrível no interior 

de cada um, que está à espera de um sinal que possa lhes trazer a libertação de si 

mesmos.  

O romance que sucedeu Maleita foi Salgueiro, publicado no ano de 1935. Ainda 

neste momento, Cardoso não se desvencilha perante a crítica da época do título de 

escritor regionalista, para só o fazê-lo por completo quando do lançamento de Luz no 

subsolo, no ano de 1936. Este terceiro romance é como um marco da travessia completa 

do autor para o estilo introspectivo ou psicológico. Foi também a partir deste romance 

que Lúcio enfrentou críticas mais ferrenhas à sua escrita e estilo, principalmente por 

parte dos escritores regionalistas.   

A partir daí, torna-se uma constante na obra do autor uma atmosfera nebulosa, 

como uma cortina entre suas personagens e a constatação de uma existência às voltas 

com a limitação da compreensão cada vez mais cerceada pela condição humana e, 

portanto, pela condição de transitoriedade que esta lhes impõe.  

Seguindo este fluxo que se precipita numa espécie de circularidade contínua que 

interliga de alguma forma o conjunto de sua obra, como um projeto estético-  literário, 

assim como afirma Enaura Quixabeira “toda a obra cardosiana está alicerçada em um 

fio condutor, permitindo identificar um projeto estético-literário único, cujas conexões 

são passiveis de serem analisadas” (SILVA, 2004. p. 15).  No entanto, não nos 

deteremos na análise aprofundada de toda a obra de Cardoso; para nós, neste momento, 

interessa apenas compreender como se deu esta passagem do autor aos olhos da crítica 

literária da época de escritor regionalista para escritor de filiação intimista e de como 

esta passagem, definidora em si, fez amadurecer a escrita do autor ainda que para LC 
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estes rótulos não influenciassem de maneira alguma seu projeto estético literário, 

permanecendo de certa forma à margem da rotulação, seguindo somente seu instinto e 

vontade de criação.         

No ano de 1938, Cardoso publica o romance Mãos Vazias, o primeiro após Luz 

no subsolo que marca sua imersão definitiva e seu reconhecimento como escritor de 

romances psicológicos. Lúcio Cardoso manteve um ritmo de publicações tão intenso 

quanto o era sua obsessão pela escrita. Em 1939, publica Histórias da Lagoa Grande, 

em 1940, O desconhecido e Céu escuro. No ano seguinte lança o livro Poesias em que 

aventura-se por outro gênero literário, porém, sem ausentar-se do estilo intimista. Em 

1943 é a vez do lançamento de Dias perdidos, seguido no ano posterior, 1944, de Novas 

Poesias e Inácio. Sucederam estes lançamentos, O escravo em 1945, A professora 

Hilda e o Anfiteatro em 1946, O filho pródigo em 1949, O enfeitiçado em 1954 e por 

último, sendo considerado o romance da maturidade intelectual de Lúcio, no ano de 

1959 dá-se o lançamento de Crônica da casa assassinada. 

Além dos romances e da poesia, Cardoso dedicou-se também à escrita de 

diários. Em 1961, lançou Diário I. A partir deste, outros diários foram sendo lançados, 

inclusive postumamente. Em 2012, ano do centenário do escritor, foi relançado pela 

editora Civilização Brasileira Diários, editados por Ésio Macedo Ribeiro. Outro tipo de 

escrito que faz parte da obra cardosiana, são os livros escolares de História. Cardoso 

produziu uma série de livros para o MEC em homenagem a personalidades e 

acontecimentos da História do Brasil. Foram lançadas três séries em que o autor tratava 

de questões nacionais. Na série As Figuras, contava a história de personalidades 

nacionais, em Os Acontecimentos, tratava de acontecimentos relevantes para nossa 

História e Os Hábitos, em que discutia a formação do Brasil, abordando temas ligados à 

questão econômica e social na formação do país.  Da série As figuras levantamos os 

nomes das seguintes obras: Fernão Dias Pais. Heroínas brasileiras (n° 2 Vol. 2); Dois 

sábios. Padre Bartolomeu Gusmão e Osvaldo Cruz (n° 3. Vol. 3); Vieira. Anchieta. (n° 

4. Vol. 4); Joaquim Nabuco. José Patrocínio (n° 27. Vol. 12); Álvares de Azevedo. 

Gonçalves Dias (n° 28. Vol. 13); Machado de Assis. Castro Alves. (n° 29. Vol. 14); 

Mauá. (n° 30. Vol. 15). Da série Os acontecimentos: O descobrimento. Os Jesuítas. 

(n°11. Vol.1); A descoberta das Minas. Borba Gato. (n° 16. Vol. 6). Da série Os 

Hábitos: Índios e negros do Brasil (n° 21, Vol. 1); O ouro (n° 23, Vol. 3); Os vaqueiros 
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nordestinos. Jangadeiros do nordeste (n°24, Vol. 4) e ainda um livro para a série 

Ficção, Iracema (n° 13, Vol. 4) 
10

, uma adaptação do romance de José de Alencar.                      

A nós, interessa-nos a visão de mundo do autor contida em Crônica da casa 

assassinada, sobre o evento que, ali representado, dentro do universo particular dos 

Meneses, capta a atmosfera de mudanças do país. Lúcio representa, através das 

personagens da chácara, a desagregação de um sistema econômico, a agonia das elites 

rurais empobrecidas, a perda dos valores e da tradição destas famílias que tentam por 

todas as vias manterem-se em alto nível na hierarquia social, ainda que as mudanças 

trazidas pelos novos tempos os impossibilitem de perpetuarem a ordem até então 

estática das oligarquias patriarcais rurais. 

A Crônica da casa assassinada é ambientada em uma chácara localizada em 

uma pequena cidade imaginária do sul de Minas Gerais, Vila Velha. Seus personagens 

principais são o clã familiar dos Meneses: Demétrio, Valdo e Timóteo (por ordem de 

idade), Ana e Nina esposas de Demétrio e Valdo, Betty, a governanta, além do suposto 

filho de Nina e Valdo, André. O jovem jardineiro Alberto, que aparece na trama como 

objeto de disputa entre Nina e Ana, e que, apesar de cometer suicídio, sempre irá 

permear, até o final, discussões e acusações. Da cidade, as únicas personagens que 

adentram ao lar dos Meneses são padre Justino, o médico Vilaça e o farmacêutico 

Aurélio dos Santos. Metaforicamente, estas últimas personagens estão ligadas à cura. O 

primeiro da cura do espírito, da alma e os outros com a cura do corpo. Há ainda o 

Coronel, amigo de Nina do Rio de Janeiro, mas este só aparece nas cartas de Nina e em 

um depoimento que parece dar conta de uma tentativa de reconstituição dos fatos 

ocorridos na chácara.   

Há também as personagens que povoam a imaginação dos moradores da 

chácara, a maioria deles, Meneses já falecidos, mas que deixaram suas sementes 

plantadas na casa, como Maria Sinhá, a tia de estranhos hábitos masculinos e que 

outrora envergonhara a família e chocara a sociedade da pequena Vila Velha. A falecida 

mãe, Dona Malvina, última representante dos valores morais e cristãos da família. E por 

último o Barão de Santo Tirso, de quem a visita é esperada como uma obsessão por 

Demétrio Meneses, o mais velho dos irmãos e a voz defensora da manutenção do clã tal 
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 Rio de Janeiro. MEC. [s.d]. Coleção Brasil série As Figuras, Os Hábitos, Os Acontecimentos e Série 
Ficção. Coleção Brasil, Coleção Educar.    
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qual era no passado. Hierarquicamente, Demétrio toma o lugar do pai, maior autoridade 

no círculo de relações familiares. O Barão e sua família representam para Demétrio uma 

estirpe nobre, única apta a travar relações de amizade com os Meneses.  

A Crônica foi por assim dizer o movimento último de Lúcio Cardoso contra um 

sistema que tanto o afligiu. Cardoso inscreve e escreve em sua narrativa todos os 

elementos que compõem as relações sociais de uma sociedade mascarada pela tradição. 

O microcosmos da chácara representa na realidade um sistema universal de onde 

podemos inferir, em análises interpretativas, a situação de declínio e ruína da sociedade 

patriarcal rural.  

O poder simbólico contido na Crônica é também o símbolo do poder. É um 

descortinar das relações patriarcais em seu agonizante percurso de imobilidade social. 

Das sombras, dos fantasmas e da situação de declínio e descontinuidade, Lúcio faz 

ressurgir questões tanto de cunho social como de cunho moral. O título nos anuncia um 

crime. O romance é a crônica de uma casa assassinada, mas quem teria cometido este 

crime?  Mais ainda: que crime é este evocado por LC?  A favor de quem falam as 

personagens em seus diários, cartas, confissões e narrativas? 

Como em um romance policialesco, Lúcio, ou melhor, um narrador onisciente, 

busca pistas que dêem notícias do que teria acontecido na casa.  Todos, inclusive os 

mortos em memória, participam da reconstituição dos fatos que teriam desencadeado os 

males que fizeram a, e junto com ela toda a família, sucumbirem. Se a casa foi 

assassinada, estaria então ela viva? Seria ela a personagem principal e suas paredes 

estariam tão ou mais vivas que seus habitantes, já que em vários momentos, estes 

habitantes assumem um papel de objeto da casa e não o seu contrário? Seu interior é o 

universo em que os Meneses permanecem encerrados, salvaguardados das mudanças 

trazidas pelos novos tempos, até que um temido elemento externo ao convívio do 

ambiente lhes traga uma nova realidade em que se evidencie por inteiro o processo de 

ruína em que está, de forma irremediável, imersa a família, o nome e a tradição 

apregoada pelo grupo.  

Nina, a personagem vinda do Rio de Janeiro, é este elemento externo e trará 

consigo toda a vitalidade que uma vida na capital representa. Nos hábitos, nos gestos, 

ela altera a rotina dos moradores da chácara. Antes mesmo de sua chegada, a casa se 
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movimenta para recebê-la, no que se pode notar já nas primeiras páginas do diário de 

Betty, a governanta: 

A patroa (creio que é assim que devo tratá-la...) deveria chegar hoje, 

mas à última hora recebemos um telegrama dizendo que ela só viria 

amanhã. 

Durante todo o tempo que durou a arrumação ─ arrastamos móveis, 

sacudimos almofadas, descobrimos velhos objetos colocados fora de 

uso, e que, no entanto transmitiam à casa a impressão de luxo discreto.  

(CCA, 1979, p. 44.)
11

 

Ou ainda no segundo diário da governanta quando esta anota o comportamento 

da nova patroa e o novo ritmo empreendido por Nina à casa: 

 Desde que ela chegou, não temos mais um minuto de sossego. A todo 

instante ela quer alguma coisa e nunca está contente, queixando-se dos 

empregados, da casa, do clima, de tudo enfim, como se fossemos 

culpados do que lhe acontece. Ainda não a vi em repouso, e creio que 

esta é uma atitude que lhe vai dificilmente. Está sempre caminhando 

de um lado para outro, fazendo alguma coisa ou simplesmente 

imaginando o que fazer ─ o que lhe empresta um aspecto febril, não 

isento de hostilidade, que cria em toda a casa um ambiente de mal-

estar e expectativa.  Lá dentro as empregadas se queixam, cá fora a 

fisionomia dos patrões não é das mais animadoras.  (CCA, 1970, p. 
109) 

Nina é o oposto dos Meneses, tem ela um apreço especial por um ritmo de vida 

muito distinto do que se vive nas pequenas cidades, ainda mais do ritmo estabelecido 

pelas famílias em suas propriedades rurais, encerradas em um ambiente ditado pelas 

regras de um poder patriarcal. Mas, se com a chegada de Nina precipita-se um 

reconhecimento do fim, a mesma bem o sabe o que representa para a família: “Não sei, 

não sei ─ murmurou─ Essas velhas famílias sempre guardam um ranço no fundo delas. 

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

(CCA, 1979, p. 59). Esta nova paisagem representada por Nina, esta nova vida a que os 

Meneses tanto se recusam a acompanhar é a questão central da trama de Cardoso, é 

Nina quem descortinará a realidade dos Meneses, é ela talvez o punhal a combater o 

estilo de vida mineiro, o estilo de vida dos Meneses, assim como também desejou Lúcio 

e como bem frisou em entrevista já citada “Ergo meu livro como um punhal contra 
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 As citações utilizadas nesta dissertação referem-se à segunda edição do ano de 1979. CCA é a forma 
abreviada que utilizaremos para tratar o romance Crônica da casa assassinada. Em algumas passagens 
haverá citações indiretas à Crônica da casa assassinada- Edição Crítica (1996). Quando a ela nos 
referirmos usaremos CCAec ( Crônica da casa assassinada edição crítica). 
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Minas”: Meu movimento de luta, aquilo que viso destruir e incendiar pela visão de uma 

paisagem apocalíptica e sem remissão é Minas Gerais. Meu inimigo é Minas Gerais.” É 

clara a intenção do autor, não estaríamos aqui cometendo nenhum juízo de valor em 

afirmar que a Crônica é a vingança de Lúcio contra Minas Gerais; assim sendo, ele nos 

dá subsídios que trarão à mostra os elementos que compuseram uma sociedade por ele 

vista, guardada em sua memória para compor os mineiros que são os Meneses, cheios 

de um ranço, como disse Nina, que os individualiza enquanto personagens da ficção, 

mas que os universaliza no sentido de que estes representam tantos outros Meneses que 

de fato viveram nos rincões das Gerais. 

A Crônica não é espelho da História de uma sociedade, tal e qual esta se 

apresenta, é, antes, a problematização das relações sociais ali representadas. A narrativa 

da obra, além de ser parte constituidora da estrutura literária, é também o ambiente em 

que os elementos internos e externos se imbricam, constituindo sentido à representação 

de uma realidade social. É através desta representação que se torna possível conectar a 

realidade dos sujeitos à subjetividade intrínseca ao romance, que não é um romance 

histórico, mas que sendo uma produção localizada dentro de uma determinada 

configuração social que capta a visão individualizada do autor, também capta e 

reinventa esteticamente problemáticas correspondentes ao mundo exterior, subvertendo 

a dinâmica das relações sociais já postas, o romance possibilita a visualização do 

contexto a ser analisado dentro de outra lógica, que não foge à historicidade, mas que 

permite articular o real ao ficcional. 

 

1.2 Camaradas e carolas: o embate entre escritores regionalistas e 

católicos 

 

A década anterior à de 1930 deu o que se pode chamar de um impulso vital no 

campo das artes e da literatura nacional no que diz respeito ao rompimento dos padrões 

estéticos vigentes à época, tais como o Parnasianismo e o Simbolismo. Como afirma 

Alfredo Bosi em História Concisa da Literatura Brasileira, “o Modernismo está 

condicionado por um acontecimento, algo datado, público, que se impôs à atenção da 

nossa inteligência com um divisor de águas: a Semana de Arte Moderna”. (BOSI, 1994, 
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p. 303) Antes disso, pode-se dizer que já existia um embrião a se formar na literatura de 

tendência Pré-Modernista identificada na literatura de Euclides da Cunha, entre outros 

nomes, que precipitava um movimento no sentido de perceber o país dentro da sua 

realidade social, caso de Os Sertões. Neste sentido, Euclides estaria aí antecipando, sem 

o saber, algo muito próximo do romance da seca e do cangaço dos anos 30, quando 

tratou do tema Sertão/Litoral
12

. Respeitando-se a natureza do texto e o momento em que 

foi escrito, já que naquele momento específico esta questão era pouco discutida, a óptica 

pela qual o autor tratou do tema somente antecipa algo parecido com o que seria 

produzido pela geração de 30, não com o mesmo olhar, nem com os mesmos temas, 

mas como um questionamento que estava latente e que na década de 1930 ganharia um 

corpus.  

Talvez por conta deste tipo de acontecimento, em que uma tendência antecipa e 

anuncia, por assim dizer, uma próxima, torne-se tão mais complicado e até melindroso 

se estabelecer uma datação ou mesmo um padrão que enquadre esta ou aquela corrente 

em determinado gênero ou em determinado tempo, correndo-se o risco de se atribuir 

uma valoração desnecessária, o que implicaria na diminuição desta em relação àquela 

corrente ou gênero literário.  

O Movimento Modernista trouxe à baila a necessidade da renovação e do 

rompimento com os padrões estéticos que atravancavam uma criação eminentemente 

voltada para o nacional em detrimento do que se produzia no restante do mundo. Fato é 

também, que, para tanto, era impossível alienar-se do que se produzia fora do Brasil. 

Seguindo este sentido, o movimento Modernista no Brasil trouxe em seu projeto de 

vanguarda uma preocupação com a questão da valorização de uma literatura brasileira, 

voltada para o conhecimento da própria nação, pela valorização de nosso folclore, ao 

mesmo tempo em que não desprezava, pelo contrário, utilizava-se das ideias 

revolucionárias européias da primeira metade do século XX.  A ideia de antropofagia, 

apregoada pelos Modernistas, se concretizou neste âmbito, em que o que é de fora, 

vindo dos grandes centros de irradiação da cultura mundial, não é desprezado, antes é 

digerido e transformado em fermento para a arte e a cultura nacional. 
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 Neste sentido, Sertão e Litoral não se referem somente ao espaço geográfico, mas à categoria de 
pensamento em que um aparece em contraste com o outro e em que o primeiro representa e nomeia 
regiões em atraso do país e o segundo representa seu contrário, ou seja, as regiões mais desenvolvidas 
do país.  
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Neste sentido, o movimento empreendido pelos modernistas da Semana de 22 

abriu caminho para o surgimento de novas tendências no meio artístico e literário no 

país. A geração sucessora dos modernistas, chamada de Regionalista ou Geração de 30, 

ou ainda Segunda Geração Modernista, nomenclatura encontrada em alguns autores, 

ateve-se com mais vigor à questão do nacional, como também às questões sociais do 

país. Uma hipótese muito defendida é a de que as mudanças políticas e econômicas 

funcionaram como um adubo à criatividade dos escritores desta geração, muito mais 

atenta à nova realidade que se delineava. Outra questão refere-se a uma tomada de 

consciência política, somada ao surgimento de novas ideologias alinhadas a 

movimentos políticos internacionais. No Brasil, a nova geração de escritores que surgia, 

dando continuidade ao movimento de mudança que já vinha se delineando na década 

anterior, apostou em parte em alinhar-se aos partidos de esquerda, socialistas e 

comunistas. Esta influência refletiu diretamente na produção intelectual desta época.     

O período histórico pós década de 30, em que o Brasil, afetado pelas crises 

internas e externas, como a quebra da bolsa de valores de 1929, sofreria com a queda no 

preço do café e consequentemente com a ruína de muitos fazendeiros, mostrou e pôs em 

xeque a dependência agroexportadora trazendo à tona a fragilidade do sistema e a 

necessidade de haver uma diversificação econômica que garantisse sua estabilidade em 

momentos de crise. Para se cumprir este intento, o investimento na industrialização com 

bases nacionais foi umas das principais medidas adotadas, projeto levado a cabo pelo 

intervencionismo estatal.    

Apesar da crise, a Revolução de 1930 que levou Getúlio Vargas ao poder, traria 

para o país uma expectativa positiva, mas que logo seria substituída por um período de 

conturbação. Quando da instauração da Primeira República, manteve-se o ordenamento 

social e econômico instituído a partir de relações que primavam pelo “sangue” e pela 

“hereditariedade” que, segundo Carlos Guilherme Mota, “marcaram as regras de 

ordenação social e constituíram o ponto de partida para o estabelecimento de critérios 

nas relações de dominação” (MOTA, 2002, p.61).  Este tipo de relação sofreria 

mudanças a partir da Revolução de 30, quando esta tradição familiar apoiada pelas 

instituições formais das elites (partidos políticos, clubes e ensino acadêmico) vê-se 

forçada a dar lugar a novas relações baseadas no individualismo e na possibilidade de 

ascensão econômica fora dos círculos familiares das elites. Este fato representava uma 
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ruptura no modo de organização social que era imposto aos brasileiros e em muito 

desvirtuava a ascendência do poder e da riqueza estabelecidos até aquele momento, 

gerando a insatisfação deste grupo que garantia seu poder graças à descentralização 

política da Primeira República. Esta descentralização seria posta a baixo após a 

revolução de outubro que culminou com o Estado Novo e com o esforço pela 

industrialização, em detrimento da economia rural e consequentemente com a 

aceleração no processo de urbanização. 

Este processo levou a uma tomada de consciência por parte dos intelectuais da 

época que encontraram aí um ambiente propício para um levante, um projeto intelectual 

em que pela primeira vez possibilitou que política, literatura e um conjunto de 

ideologias se aliassem para dar sentido à produção de romances e poesias. Este projeto 

reverberou por longo tempo e fez brotar discussões antes impensadas para o campo da 

literatura, agora manifesta como elemento gerador de uma consciência desperta em 

relação à situação do país, tanto na política quanto na economia e na organização social. 

Este tipo de pensamento produziu uma geração de escritores politizados, 

preocupados com a situação do país e principalmente com a população mais pobre e 

oprimida. Este grupo assumiu a função de agentes de transformação através de sua 

escrita, engajados com a realidade social do Brasil e principalmente com o homem do 

sertão e do interior. Um grupo de escritores nordestinos, seguindo uma tendência 

inaugurada em 1928 com o lançamento de A bagaceira, de José Américo de Almeida, 

destacou-se no cenário que se delineava. José Américo retratou em seu romance o tema 

do êxodo, das mazelas do sertanejo em função da seca, dos problemas do próprio 

ambiente em que viviam estes homens contrapostos aos problemas enfrentados em 

virtude do poder de mando exercido pelos coronéis locais, proprietários das terras, que 

também viviam um período de decadência com a ruína das fazendas e engenhos.  

Seguindo esta tônica, os romancistas que sucederam José Américo, como Rachel 

de Queiroz, que lançou O quinze, em 1930 e Jorge Amado com O país do carnaval, em 

1931 e toda uma leva de importantes nomes, e outros tantos que passaram quase que 

anonimamente e publicaram neste período assumem, por assim dizer, o papel do escritor 

com um projeto intelectual. Um projeto em que a literatura e o escritor prestavam à 

sociedade um importante papel de denunciantes, em que a obra literária cumpria a 

função de arma na luta por melhores condições de trabalho, em função do oprimido. 
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O romance regionalista traz pela primeira vez o homem do sertão, 

principalmente o sertão nordestino, como personagem principal das histórias. A 

ambientação destes romances procurava respeitar características destas personagens, 

como a fala, e procurava também representar com a maior fidedignidade possível o 

ambiente em que estes homens viviam.  

O termo regionalismo deriva do que inicialmente se referiu à regional, no 

sentido geográfico que a palavra institui como marcação ou demarcação de aspectos que 

diferenciassem ou que unificassem uma região. Posteriormente, este termo seria 

utilizado para nomear o grupo de escritores que compunham sobre esta temática e que 

se utilizavam de narrativas adornadas pela descrição de uma região, em que a 

valorização de aspectos locais era privilegiada, com forte visão crítica, voltada para os 

aspectos sociais. O meio compunha-se como o principal elemento na tratativa 

regionalista, como afirma Bosi: 

O projeto explícito dos regionalistas era a fidelidade ao meio a 

descrever: no que aprofundavam a linha realista estendendo-a para a 

compreensão de ambientes rurais ainda virgens para a nossa ficção. 

Voltando as costas para as modas que as elites urbanas importavam 

tantas vezes por mero esnobismo, puseram-se a pesquisar o folclore e 

a linguagem do interior, alcançando em alguns momentos, efeitos 

estéticos notáveis, que a cultura mais moderna e consciente de um 

Mário de Andrade e de um Guimarães Rosa não desdenharia.                                                                               

(BOSI, 1994, p. 207.)  

      Esta tendência à valorização do nacional, da região, do local, filiada a um projeto 

político que repensava a nação dentro de uma perspectiva de modernização que se 

desenvolvia, tornou-se elemento fundamental dos romances da geração de 30. No 

entanto, a literatura como missão, assim como se apresentava com o grupo regionalista, 

recebeu críticas positivas, mas também negativas. Seria este o papel da literatura? Até 

que ponto o engajamento em questões de cunho social favorecia ou desfavorecia a 

literatura? Esta foi uma discussão que se desenvolveu de maneira acalorada e esteve 

presente nos principais jornais e revistas da época. 

Com o lançamento de outros autores como José Lins do Rego em 1932, com 

Menino de engenho, e em 1933 Caetés e Corumbas, de Graciliano Ramos e Amado 

Fontes, respectivamente, pode-se observar que também estes autores e obras não fogem 

muito à fórmula dos primeiros romances regionalistas de Rachel de Queiroz e Jorge 

Amado. A temática gira sempre em torno das mazelas do homem do sertão e da relação 
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de exploração que se estabelece entre este e o coronel proprietário de terras. Graciliano 

Ramos seria, entre todos estes escritores, o que manteve a escrita distinta, percebendo-

se em seus textos um veio existencialista em meio à temática comum. E desta forma o 

mercado editorial seguiria com o lançamento de outros autores e obras para um público 

de leitores ávidos por este estilo de romances.  

Quando se fala em literatura da década de 30, tende-se a se dar maior 

importância aos escritores regionalistas da seca em detrimento de outros grupos que 

conviveram neste mesmo período, como os escritores católicos. A discussão da qual 

falávamos anteriormente sobre a função social deliberada que o escritor deve ou não 

revelar em sua obra, fez-se reverberar e sentir em vários momentos distintos, inclusive 

com embates diretos entre estes dois grupos, católicos e regionalistas. 

Se de um lado, na década de 1930 os escritores regionalistas se firmavam no 

cenário literário nacional por defenderem um projeto que contemplava denúncias de 

cunho social e político, em outro pólo encontram-se os escritores católicos ou intimistas 

com seus romances psicológicos que, ao contrário dos regionalistas, tinham como 

principal característica de seus romances uma estrutura que evidenciava aspectos 

psicológicos das personagens. Esta corrente de escritores era parte de um projeto 

conhecido como Reação Espiritualista ou Renovação Católica, ante as críticas 

suscitadas pela geração da semana de 22 contra o clero.  

A Igreja Católica buscava com a reação espiritualista retomar a influência 

intelectual e política perdidas para o positivismo e para o liberalismo laico da República 

Velha, projeto levado a cabo com a criação da Ação Católica, a criação do Centro dom 

Vital e da Revista A Ordem. Esta ação católica foi apoiada por intelectuais e um forte 

grupo de escritores literários. Ao lado de outros escritores que traziam em seus 

romances questionamentos de cunho religioso e psicológico entre eles Vinicius de 

Moraes, Augusto Frederico Schmidt, Octavio de Faria (de quem LC tornou-se muito 

próximo) e Cornélio Penna, LC também deu sua contribuição para o projeto católico, 

mas mesmo tendo circulado entre este grupo, com quem nutria fortes laços, Lúcio 

distanciava-se também desta ação, pois não militava pela causa, nem a católica, nem 

que qualquer outra que envolvesse uma ideologia política.   
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Nestes romances a tensão interior das personagens, assim como questões de 

subconsciente e inconsciente, são postos em primeiro plano, dando lugar a monólogos 

interiores, às vezes ambientados em uma atmosfera que beirava um mundo de sonhos. 

Todas estas características foram possibilitadas pela forma como é estruturado o 

romance que segue um fluxo de consciência e de discurso indireto e livre. Neste sentido, 

seguindo este fluxo narrativo de introspecção e subjetividade, os romances católicos não 

abordavam explicitamente questões políticas e sociais, primavam antes por um percurso 

interior das personagens que levassem a uma reflexão mais profunda, para além dos 

problemas sociais. As questões internas estavam no cerne da escrita e a busca por uma 

reflexão existencial era, portanto, o maior interesse destes autores.     

Para entendermos qual a relação de Lúcio Cardoso com estes dois movimentos, 

antes, é preciso puxar novamente o fio que conduz ao lançamento de Maleita, em 1934, 

o romance de estréia do autor. Como já citado anteriormente, Maleita foi um romance 

bem aceito pela critica da época, e que elevou o nome de Lúcio a promessa da literatura 

nacional. O romance veio à luz exatamente no período em que os regionalistas se 

destacavam entre os críticos literários e ganhavam cada vez mais espaço entre os 

editores de livros. Imediatamente, o romance cardosiano foi posto ao lado dos         

romances regionalistas, da seca e do cangaço, como se refere Bosi aos romances 

regionalistas.  

De fato, Maleita apresentava algumas características que remetiam ao estilo dos 

regionalistas, como a descrição do povoado de Pirapora, nos recônditos de Minas 

Gerais. A empreitada da personagem fixava-se na tentativa de construir um entreposto 

comercial que desenvolvesse o povoado. A questão do embate entre o homem e a terra, 

também esteve presente nesta narrativa. No entanto, a visão do autor sobre o drama que 

desenvolveu se distanciava em outros aspectos da escrita dos regionalistas nordestinos 

no que diz respeito à consciência da personagem sobre os eventos que o levariam a ser 

derrotado e a desistir de dar prosseguimento ao seu intento. Mesmo que de maneira 

germinal, encontramos aí a introspecção que caracterizaria os romances cardosianos em 

outra fase. 
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Cardoso nunca aceitou muito bem o rótulo de escritor regionalista. Discordava 

da função social deste tipo de literatura engajada sobre a qual teceu críticas ferrenhas a 

respeito da maneira como os escritores regionalistas escreviam seus romances, achando-

os pobres esteticamente, comparando-os a textos jornalísticos. Mas apesar dessa 

discordância, encontramos em matéria no Diário de Minas de 1959, relato de que 

Maleita havia sido escrito sob a fórmula utilizada pelos regionalistas, com o intuito do 

autor em conseguir lançar-se no mercado editorial. 

Lúcio, com vários romances na gaveta, e para quem não parecia haver 

problema fazer mais um ─ quaisquer que fossem as suas bases ─ 

resolveu escrever um livro dentro da temática regional de “Os 

Corumbas” e de “Cacau” e ─ quem sabe ─ candidatar-se àqueles 

sucessos espetaculares. E levantou a narrativa da épica fundação de 

uma cidade, nela pondo toda rudeza que parecia ser o fulcro daquela 

nova literatura nascente. Esse romance seria Maleita.
13

       

Assim, fica evidente que a entrada de Lúcio no meio literário como escritor 

regionalista não se deu de forma tão despretensiosa assim. Como ele, muitos outros 

autores foram seduzidos pelo sucesso editorial do gênero. Alguns obtiveram êxito e se 

mantiveram no mercado de livros, outros não passaram do primeiro lançamento e 

caíram no anonimato.      

Na década anterior a 1930, a bipolarização das ideias já se fazia presente nas 

discussões dos intelectuais, em que duas grandes causas se contrapunham: de um lado o 

comunismo e do outro o catolicismo. Esta cisão se deu também entre os escritores e 

artistas nas duas décadas que se seguiram.  Para além de um embate estético, estes 

escritores e artistas tomaram parte em um embate ideológico.  Os regionalistas serviram 

à causa comunista de maneira quase panfletária, em que pregavam a libertação através 

de um levante proletário, enquanto os intelectuais vinculados à Igreja Católica eram 

parte de um projeto de retomada em que os centros de formação católicos e as revistas 

mantidas por entidades religiosas buscavam recuperar o prestígio que vinham perdendo 

e ao mesmo tempo formar um grupo forte que não sucumbisse à luta contra o 

comunismo crescente. 

 

 

                                                           
13

 Jornal Diário de Minas. Belo Horizonte, 24 de maio de 1959. In: Lúcio Cardoso conta como nasceu sua 
vocação. Por Renard Perez - Entrevista. 
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A crítica principal ao regionalismo ateve-se a este modo exagerado e quase 

panfletário com que os escritores puseram a literatura a serviço da propaganda 

socialista. O próprio Jorge Amado na introdução seu romance Cacau, de 1933, 

declarou-o um romance proletário, fazendo referencia direta aos conflitos classistas que 

tomavam corpo no mundo e que se faziam sentir também no Brasil: “Tentei contar neste 

livro, um mínimo de literatura para um máximo de honestidade, a vida dos 

trabalhadores das fazendas de cacau do sul da Bahia. Será um romance proletário?”. 

Manuel Bandeira escreveu críticas em que contestava a validade dos romances 

regionalistas como arma da propaganda socialista. Bandeira sobre o romance diz: “[...] 

todos os proletários são bons, ou pelo menos desculpáveis, e o resto da humanidade que 

passa no romance, umas pestes. Ninguém melhor que Jorge Amado sabe que a vida não 

é tão simples assim.” (BANDEIRA, apud. TATI, 1961, p. 54). 

Assim como Bandeira, outros escritores fizeram coro nas críticas aos exageros 

contidos nos romances regionalistas do nordeste, entre eles Otávio Faria, um escritor 

católico do Rio de Janeiro, que não poupou Jorge Amado e seu grupo em artigo 

intitulado “Excesso de Norte” onde sentencia: “Confundiu-se romance com testemunho, 

com obra educacional, com geografia, com história, com propaganda (nacional ou 

antinacional), com pornografia, com vinte outras coisas. Escreveram-se romances, 

realmente? Salvo um ou outro, não creio eu que sim”. (FARIA, Boletim de Ariel, 1935).  

O embate entre escritores católicos e regionalistas tornou-se uma constante em 

publicações da época. Lúcio Cardoso, a partir de sua terceira publicação, em 1936, A 

Luz no subsolo, rompe em definitivo com todos os elementos que o pusessem entre o 

grupo de escritores regionalistas que se verificava em seus dois primeiros romances 

publicados e firma-se como escritor de veio psicológico e introspectivo, características 

dos romances católicos. A partir daí o escritor passou a receber críticas mais constantes 

e mais fortes. No entanto, Cardoso também não poupava os escritores regionalistas para 

sair em defesa do grupo de escritores católicos organizados em torno da figura de 

Octávio de Faria de quem ele se tornara amigo e parceiro intelectual. 
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Este embate entre autores regionalistas (principalmente os autores do nordeste 

do país) e católicos dividiu em dois pólos os escritores. O primeiro congregava em torno 

da figura de Octávio de Faria nomes como Adonias Filho, Vinicius de Moraes, Augusto 

Frederico Schmidt, Cornélio Penna; do outro, liderado por Jorge Amado, encontravam-

se Rachel de Queiroz, José Lins do Rego, Graciliano Ramos entre os nomes mais 

importantes e ativos destas vertentes. Os regionalistas foram identificados como a 

esquerda, os católicos como sendo mais próximos da direita política. Cada grupo tinha 

seus simpatizantes, cada um procurava destacar no outro os defeitos e falhas da escrita.  

Neste clima, era nítido que uma tomada de posição era imprescindível. Não se 

tratava somente de tomar uma posição como escritor com esta ou aquela vertente 

literária, antes, tratava-se mesmo de um embate ideológico, que levou a literatura para o 

campo da política. Tomar partido, neste caso, tratava-se de assumir de que lado se 

estava politicamente. 

O texto a seguir é uma noticia dada no jornal O povo, possivelmente no ano de 

1937. Nele é possível percebermos a que termos os escritores desta geração levaram 

suas preferências ideológicas e estéticas:  

Esbofeteado o Sr. Lins do Rego? 

 Por causa de um romance ─ Esses carolas ─ Os intelectuais começam 

a lutar 

[...] ─Foi o diabo! Sabem? Ontem, à tarde na Livraria José Olyimpio. 

[...] ─ Como sempre a conhecida livraria estava cheia de intelectuais... 

O sr. Lins do Rego conversava com um grupo de “camaradas” 

marxistas , à porta. 

Comentavam, indignados, o livro que o Sr. Octavio Faria publicou 

ultimamente: 

 “Mundo dos mortos”. 

E o nosso leitor, entusiasmado dizia:  

─ é formidável. Sim, o romance de Octavio é formidável... Mas, o Sr. 

Lins do Rego não julgava assim e atacara-o barbaramente. Ah! 

Chamava o Octavio de Faria de “fascistóide”, sim senhor, de 

“fascistóide”... 

[...] Bem. No melhor da conversa, quando o Sr. Lins do Rego citava o 

seu amigo, o bolchevista Jorge Amado que se encontra no México 

(!!), chegava à livraria o romancista Lucio Cardoso.Eis senão que, 
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com os olhos vidrados, de ódio, o Sr. Lins do Rego fixa o autor de 

“Maleita” e fala: ─ “cambada de carolas”, “carolas! Carolas!” ... 

Lucio Cardoso, estranhando, volta e indaga: “─ Que é?” E o senhor 

Lins do Rego: ─ “Não é com V., é com o Octavio”... E fez uma 

insinuação... 

Como era natural, o Sr. Lucio Cardoso responde altivamente. E há 

luta. Pancadaria! Apartam... e quando apartaram o Sr. Lins do Rego ─ 

cabelo assanhado ─ foi para o fundo, resmungando , resmungando, 

apanhado... 

[...] O acontecimento em si é significativo. Os intelectuais, já 

começam a lutar. De resto, não é de hoje que lembramos à polícia a 

necessidade em vigiar as atividades que se desenvolvem em certas 

células disfarçadas... 

Que o “socorro vermelho” trate cuidadosamente do abalo sofrido pelo 

romancista José Lins do Rego... 

É ─ outros romances virão...
14

   

A notícia trata da denúncia de um leitor, feita por telefone, sobre uma possível 

briga entre José Lins do Rego e Lúcio Cardoso na livraria José Olympio. O que a 

princípio aparece-nos com um tom meio cômico nos dá uma ideia do nível de rivalidade 

entre católicos e regionalistas. Note-se que o tom de provocação com que Lins do Rego 

conduz a discussão está sempre respaldado pela opção política esquerdista do escritor. 

Também o leitor denunciante refere-se ao grupo que conversava na livraria como 

“camaradas” marxistas, numa referência direta ao partido comunista. 

 Os enxovalhos que Lins do Rego despeja sobre Octavio de Faria, acusando-o de 

fascista e carola, deixam claro uma divisão de lados. Se de um lado, os regionalistas 

eram acusados de defenderem um projeto ideológico comunista, de outro, os escritores 

católicos eram acusados escreverem irrealidades e de servirem ao projeto ideológico da 

Igreja Católica que, neste momento, buscava retomar a influência intelectual e política 

perdidas para o positivismo e para o liberalismo laico da República Velha. Neste 

sentido, era clara a oposição dos escritores católicos à literatura de cunho social com 

tendências esquerdistas; para tanto investiam em uma literatura de cunho místico e 

politicamente conservadora. O conflito entre católicos e regionalistas pode ser 

                                                           
14

 Recorte do jornal O povo. Não encontramos referência sobre a data de publicação, mas a julgar-se 
que a discussão girava em torno do lançamento de Mundos Mortos de Octavio de Faria, é mais provável 
que o ano de publicação da noticia tenha sido 1937. Quanto ao jornal O POVO, não existe referência 
quanto à cidade em que circulava. Em Riso escuro ou pavão de luto, Ésio Macedo Ribeiro sugere que 
seja O POVO de Fortaleza. Recorte de jornal constante do arquivo Lúcio Cardoso, depositado na 
Fundação Casa de Rui Barbosa, RJ.     
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acompanhado pelos leitores e simpatizantes em outras ocasiões, não de forma tão 

violenta quanto esta relatada no jornal O povo, mas nas páginas de jornais e revistas 

especializadas em literatura.  

A discussão que estas revistas traziam pode ser exemplificada por trechos de 

entrevistas e textos escritos pelos autores que defendiam cada um ao seu modo, um 

ponto de vista que desqualificasse o outro. Em geral, as críticas vinham acompanhadas 

de respostas. A seguir, o texto de Graciliano Ramos expressa sua opinião sobre os 

escritores católicos e defende os regionalistas dos ataques deste grupo, quando diz: 

 O que há é que algumas pessoas gostam de escrever sobre coisas que 

existem na realidade, outras preferem tratar de fatos existentes na 

imaginação. Esses fatos e essas coisas viram mercadorias. 

Ora, nestes últimos tempos surgiram referencias pouco lisonjeiras às 

vitrinas onde os autores nordestinos arrumam facas de ponta, chapéus 

de couro, cenas espalhafatosas, religião negra, o cangaço e o eito, 

coisas que existem realmente e são recebidas com satisfação pelas 

criaturas vivas.  

[...] Os inimigos da vida torcem o nariz e fecham os olhos diante da 

narrativa crua, da expressão áspera. Querem que se fabrique nos 

romances um mundo diferente deste, uma confusa humanidade só de 

almas, cheias de sofrimentos espalhados que o leitor comum não 

entende. Põe essas almas longe da terra, soltas no espaço. Um 

espiritismo literário excelente como tapeação. Não admitem as dores 

ordinárias, que sentimos por as encontrarmos em toda a parte, em nós 

e fora de nós. A miséria é incômoda. 

Não toquem nos monturos.  

São delicados, são refinados, os seus nervos sensíveis em demasia não 

toleram a imagem da fome e o palavrão obsceno. Façamos frases 

doces. Ou arranjemos torturas interiores, sem causa. É bom não contar 

que a moenda da usina triturou o rapaz, o tubarão comeu o barqueiro e 

um sujeito meteu a faca até o cabo na barriga de outro. Isso é 

desagradável. (RAMOS, 1989, p.131-132) 

Graciliano posicionou-se contra o que seria para ele uma fuga da realidade. Esta 

crítica era eminentemente voltada para os aspectos estéticos da literatura de cunho 

intimista, que davam ênfase a conflitos interiores ao invés dos conflitos exteriores que 

atingiam o país. Por isso mesmo, tornou-se muito comum nas publicações da época 

constar muitas insinuações vindas dos regionalistas de que os escritores católicos eram 

um grupo alheio à realidade nacional. 

 



 
 
 

42 
 

Lúcio Cardoso, em artigo intitulado Uma retificação, dá resposta às críticas que 

sofreu em razão de suas declarações a Brito Broca da revista Dom Casmurro, em 1938, 

quando afirma que reconhece os regionalistas como “bons repórteres”, mas não como 

romancistas. Esta retificação na verdade foi mais um novo tratado em defesa do 

romance psicológico e contrário ao regionalista. 

[...] Quase sempre nada consegue senão a imagem que rege o 

mecanismo da vida, mas a vida em si está ausente. Porque, para 

humilhação nossa, é preciso dizer mais uma vez que a vida não é a 

constatação do ambiente exterior, a escada de um pardieiro, a rua, as 

fachadas das casas, os barcos, os rios, os tetos e os jardins – a vida é 

ao contrário o que o homem sofre, a história das suas reações, os 

sentimentos que o habitam, as paixões que o conduzem – A vida não é 

o que os olhos veem, mas o que a alma guarda. E fora disto não existe 

arte e sim fabricação. (CARDOSO, Jornal do Commércio, 1938).    

Cardoso, assim como o grupo católico que girava em torno da figura de Octavio 

de Faria, e o grupo opositor, dos regionalistas, trouxeram para o campo da literatura e 

das artes em geral, uma discussão que ia além da formulação de senso estético, 

adentrava no campo ideológico, para finalmente atingir o nível pessoal, uma vez que 

quem criticava em geral também escrevia, tornado-se quase impossível encontrarmos 

um texto que não trouxesse juízo de valor como forma de defesa do estilo em que se 

escrevia. Para nós, não cabe aqui juízo de valor sobre a importância maior ou menor 

desta ou daquela corrente, deste ou daquele estilo literário, importa-nos captar como a 

ficção relaciona-se com a realidade, seja ela transposta como romance psicológico ou 

como romance regionalista.  

O caso dos escritores católicos e regionalistas ilustra com primor o papel da 

literatura e das artes a serviço de uma intelligentsia, principalmente na década de 1930. 

Tanto católicos quanto regionalistas utilizavam sua escrita como instrumento de 

disseminação de ideais e visões políticas. Lúcio Cardoso talvez seja um dos poucos 

escritores, que, mesmo tendo transitado nos dois lados, nunca fez de sua literatura uma 

constante como projeto de ação nem dos regionalistas, nem dos escritores católicos. 

Durante pesquisa ao Arquivo de Lúcio Cardoso verificamos a ausência de publicações 

do autor na revista A Ordem, de propriedade da Igreja Católica, ainda que esta servisse 

como disseminadora da fé cristã e católica e como veículo para as publicações de seu 

grupo de escritores e intelectuais. Assim também, não encontramos referencias 
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relevantes de publicações do autor em revistas organizadas por escritores regionalistas, 

mas somente em jornais de grande circulação em que os dois grupos publicavam. 

 

1.3 Crônica da casa assassinada: “Um romance imoral?” – Recepção e 

percepção crítica da obra no contexto de sua publicação 

 

O inventor de totalidades existenciais (BOSI, 1994. pg. 414), são as palavras de 

Bosi para definir Lúcio Cardoso, mas só passamos a compreender verdadeiramente esta 

expressão à medida que adentramos o universo cardosiano e percorremos os meandros 

de sua escrita, de suas tragédias que, retratadas por um viés psicológico e introspectivo, 

são capazes de nos aproximarem de maneira agonizante da terrível condição humana e 

da limitação de suas personagens e de seus desejos realizados ou não. De muito 

olharmos, esses labirintos são capazes de nos seduzir, levando ao abismo interior de 

cada um e, ao mesmo tempo, de fazerem refletir em nós a angústia da transitoriedade.   

Talvez por isso, a Crônica da casa assassinada tenha provocado e ainda 

provoque as mais contraditórias opiniões desde o seu lançamento no ano de 1959. Seu 

título evoca um crime, mas é também uma confissão. A confissão de uma casa a 

arruinar-se e a levar consigo seus moradores.  O título encerra em si a função da casa 

não como o objeto do qual se pode desfazer, mas como o signo de uma sociedade, o 

alicerce de uma elite patriarcal, aqui representada pelos Meneses. Note-se aqui que a 

casa é a personagem principal, vindo os Meneses a adotarem o tom passivo de objetos 

do lugar e não o contrário. O assassinato da casa representa a destituição da família de 

sua tradição, mais um elemento no movimento de luta do escritor contra a moral 

mineira, pondo à mostra toda a degradação de um sistema e a recusa em adapta-se a ele 

por parte destas elites agrárias.  O autor intenta derrubar o que ainda agrega esta família. 

Mas este punhal de Lúcio não se ergueria em vão e nem passaria sem 

julgamentos. A CCA causou uma reação polarizada entre os seus leitores. De um lado, 

os que viam o romance como um marco na história da literatura brasileira, como uma 

porta a se abrir para a exploração de novas linguagens e novos padrões estéticos. Por 

outro lado, o crime da casa não poderia passar sem o julgamento de uma ala mais 

conservadora de leitores e críticos literários que atacaram com ferocidade a obra, saindo 



 
 
 

44 
 

em defesa da moral e da honra da família, ali representada pelo universo dos Meneses. 

Dedicamos este tópico à análise de algumas críticas sobre o romance. 

Outros aspectos conferem relevância e originalidade ao romance, como a 

escolha por uma estrutura fragmentada, angustiante, onde se torna impossível 

percebermos a passagem do tempo, antes, só o percebemos como agente da ação de 

degradação da casa e de seus habitantes. A criação deste tipo de ambiente sombrio gera-

nos por vezes a impressão de estarmos em um pesadelo em que nunca há encontros, 

somente desencontros. Esta sensação de fragmentação parece-nos aumentada em razão 

da não linearidade com que as personagens escrevem. A inexistência da ordem 

cronológica é substituída pela existência de um fluxo de memória de cada uma das 

personagens que falam, na grande maioria das vezes, não para dar satisfação de seus 

atos, mas como uma forma de organizar psicologicamente os acontecimentos em seus 

pensamentos e de firmar um caráter de veracidade dos fatos para si mesmas. 

Cartas, diários, confissões, depoimentos, narrações foram as formas que Cardoso 

utilizou para compor a estrutura deste romance que se inicia com a morte de Nina, a 

personagem central do enredo, construindo uma paisagem de fato distinta da paisagem 

que encontramos na maioria dos romances da década de 1950. Alfredo Bosi em Um 

folhetim tumultuosamente filosófico, diz ser Lúcio Cardoso filiado à linhagem de Julien 

Green, Léon Bloy, Mauriac e Bernanos, todos estes influenciados, inclusive o próprio 

Lúcio, por Dostoievski. Bosi ainda acrescenta: 

A Crônica da casa assassinada desmente com brio o estereótipo que 

se foi construindo em torno do romance brasileiro ainda naturalista e 

centrado nos aspectos considerados pitorescos da vida nos trópicos. 

[...] No Brasil o temerário de Lúcio se aparenta com o ciclo da 

Tragédia Burguesa de Octavio de Faria, seu amigo e melhor 

intérprete; com os meandros narrativos de Cornélio Penna e Adonias 

Filho, nos quais a realidade e o enigma se intercambiam; e mutatis 

mutandis, com certas passagens introspectivas muito densas de 

Clarice Lispector, da qual, porém, o afastam os seus traços de 

exaltação romântica. (BOSI, CCAec,1996, p. XXI).  

Apesar de se filiar a um estilo literário que aproxima o romance do ciclo de 

Tragédias Burguesas, CCA mantém aspectos que o diferenciam até mesmo deste grupo 

de escritores. Há também um aspecto muito importante abordado por Bosi neste mesmo 

texto que evidencia a importância da época para a produção do autor, quando chama-

nos a deter nossa atenção sobre os aspectos que aproximam os autores deste grupo: 
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Descarto, por momento, tudo o que diferencia esses escritores e os 

separa uns dos outros; e volto a atenção do historiador para o que os 

aproxima. E diria que há uma situação cultural pré-existencialista nos 

anos Trinta (de resto, não é só no Brasil) em que os temas religiosos, 

metafísicos e éticos do chamado renouveau catholique encontram solo 

propício para vingarem. Aprofunda-se a sondagem dos veios 

subjetivos, já não segundo os esquemas do realismo psicológico do 

século XIX, que secundava os ideais de objetividade das ciências 

positivas, mas em clima neo-romântico saturado de valorações morais 

e imagens religiosas derivadas da tradição. (BOSI,  CCAec,1996, 

p.XXI)    

Neste sentido, o romance está inserido em um contexto histórico que lhe permite 

adentrar em um universo estético pouco explorado antes da década de Trinta. No Brasil, 

a busca da Igreja Católica por uma retomada no campo intelectual e político, fragilizado 

em razão do positivismo e do liberalismo laico da República Velha, possibilitou aos 

escritores católicos um movimento no sentido de preencherem um espaço que estava se 

perdendo. 

Cardoso participou, junto com o grupo de escritores católicos, dessa retomada 

intelectual e política, mas observamos que o autor, mesmo entre este grupo de escritores 

com quem mantinha vínculo como amigo e parceiro intelectual, permanecia de certa 

forma marginal, assim como o foi quando seu nome ainda figurava como escritor 

regionalista. Não que não fosse aceito pelo grupo, mas Lúcio sempre adotou uma 

postura controversa em relação à política e sua relação com a religião católica foi um 

caso à parte na trajetória do escritor. 

Lúcio Cardoso assumia-se homossexual e ao mesmo tempo católico, fato que 

estabeleceu uma grande controvérsia na vida do autor, pois ao mesmo tempo em que 

fazia críticas à moral imposta pela religião, continuava a escrever sob a égide católica. 

A criação de suas personagens encontra-se intimamente ligada a esta contradição 

lacerante vivida pelo autor que buscou através, da danação dos seres que deram vida aos 

seus romances, uma espécie de redenção para seus pecados.  

O pecado e a transgressão foram de fato o chamariz tanto para o lado positivo 

quanto para o lado negativo da Crônica.  Nos jornais da época encontramos uma divisão 

nas opiniões sobre o romance. De um lado, os que viam na obra a representação do mal 

e da imoralidade e do outro, os que viam a riqueza e profundidade da linguagem que 

narrou este drama humano.  
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Em artigo publicado em abril de 1959 no Diário de Pernambuco por Olívio 

Montenegro, o mesmo faz acusações a Lúcio e ao seu romance:  

Noto que o envelhecimento literário faz-se às vezes com mais trágica 

velocidade do que o envelhecimento físico. Digo assim no caso 

recente de Lúcio Cardoso. Um deplorável caso. 

[...] Lendo-se depois o romance vê-se felizmente que não houve 

nenhuma casa assassinada. Neste livro de um autor que peca mais pelo 

excesso de doçura do que por qualquer violência, se alguma coisa veio 

a ser assassinada, e assassinada de um modo cruel, foi mesmo a pobre 

arte literária. 

[...] No novo livro de Lúcio Cardoso o que imediatamente repugna é a 

sua imoralidade gratuita, de segunda mão, e para efeito literário. 

A crítica não se limita à estética do romance nem à forma como o autor conduziu 

sua escrita; Montenegro vai além, sente-se ferido pelos temas que a obra traz à tona, 

então dispara: 

É um romance onde os personagens têm mais de bonecos que de 

homens, mais de autômatos que de gente viva. Quase todos. André, 

Valdo, Nina, Demétrio, Dona Ana, Thimoteo, Betty, todos parecem 

talhados menos sobre o modelo da natureza que sobre modelos 

mecânicos. É como se o autor tivesse talhado esses personagens com 

uma mão de pau, uma mão invisível, que nenhum espírito governasse. 

Sem nervo. E acaba rebaixando o romance à função tão somente de 

um esgoto da vida, fazendo dele um fato mais escatológico do que 

literário. É a suprema abdicação.  

Um pouco mais autêntico que fosse sua visão realista das coisas veria 

que as mães não são as amantes naturais dos filhos que têm, nem a 

elas é que cabe inflamar-lhes as primeiras paixões carnais. Porque 

tudo isso parece sugerir o autor com o quadro incestuoso nas cores 

bestiais em que o representa.  

O tom de agressividade adotado por Montenegro nos dá uma mostra da recepção 

negativa da CCA pelos mais conservadores críticos literários. Da desqualificação 

estética e técnica à crítica severa aos temas abordados, como o provável incesto entre 

Nina e André, o articulista apresenta uma série de argumentos que visivelmente não são 

embasados em uma crítica imparcial, mas numa crítica moral, que desqualifica o 

romance como um todo. Nota-se, no entanto, que Montenegro aparentemente não tenha 

lido até o final a Crônica, uma vez que insiste no tema do incesto ainda que ao final do 

romance descubra-se que o mesmo não ocorreu. O julgamento moral sobressai-se à 

crítica literária e coloca a CCA como uma obra menor entre os romances brasileiros.    
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Porém a polêmica em torno da CCA estendeu-se e ao artigo de Montenegro 

ergueram-se reações. Walmir Ayala levantou-se em defesa da CCA e trouxe consigo 

outros tantos escritores importantes. No Correio da Manhã, de 20 de junho de 1959, foi 

veiculada a segunda parte deste levante em defesa do romance, intitulado Crônica da 

casa assassinada – Um romance imoral? em que Ayala reúne autores como Armindo 

Pereira, Lêdo Ivo, Assis Brasil, Aníbal Machado, Pascoal Carlos Magno e Diná Silveira 

de Queirós, cada um dando nota elogiosa e ao mesmo tempo rebatendo Montenegro e 

suas críticas ao romance e ao autor. 

Armindo Pereira é categórico ao defender a CCA e seu valor estético e literário, 

afirmando ser necessário desprezar juízos de valores para se compreender e dar a devida 

importância a uma obra como a de Lúcio Cardoso. 

Em literatura, como em qualquer outra arte, não há temas imorais. 

Nunca devemos nos esquecer que com o mais edificante dos temas 

pode-se fazer uma obra de arte da pior qualidade. A obra de arte de 

boa ou má qualidade, de bom ou de mau gosto. 

Em “Crônica da casa assassinada”, não se configura o mito do incesto, 

que parece acompanhar a curiosidade do leitor até o momento em que 

ele descobre que André não é filho de Nina. Mas a simples sugestão 

do incesto, já demonstra a grandiosidade dos temas presentes na obra 

do grande romancista que é Lúcio Cardoso- dos grandes nomes da 

nossa literatura. Lembremo-nos de que o incesto é temática bíblica. 

(PEREIRA, 1959)
15

 

Neste mesmo artigo Assis Brasil chama atenção para o atraso em que se 

encontram os conceitos literários no Brasil e justifica a polêmica em torno de CCA da 

seguinte forma: “A controvérsia “crítica” em torno do último livro de Lúcio Cardoso, 

Crônica da casa assassinada ilustra bem nossos atrasados conceitos literários em face de 

uma obra de criação.” (BRASIL, 1959). Não se pode precisar ao certo se o atraso 

comentado por Assis Brasil esteja relacionado a um apego ao estilo adotado pelos 

regionalistas da geração de Trinta, com excessos de descrições de paisagens e 

problemáticas relativas ao ambiente em que o homem vive e não ao interior humano, 

como a faziam os escritores intimistas. Não que o romance de sondagem fosse uma 

novidade no país, mas talvez pela relutância que a crítica tivesse em aceitar esta 

linguagem que foi se aprimorando com o passar do tempo.  

                                                           
15

 Armindo Pereira in: Crônica da casa assassinada- Um romance imoral? (II) CORREIO DA MANHÃ, 
sábado, 20 de junho de 1959. 
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Em carta depositada no arquivo Lúcio Cardoso, uma leitora cuja identificação 

não nos foi possível encontrar, dá suas impressões ao autor sobre a Crônica: 

Meu querido Nenélio, 

Falei com Lotônio sobre a Casa assassinada e ele me disse que lhe 

enviasse minha opinião sobre o livro. 

Ah, Nenélio não sou puritana, nem tenho preconceitos exagerados 

mas esse romance vai ser uma bomba! E, infelizmente poderá lhe 

causar muito mal. Lúcio Cardoso tem imaginação, poder descritivo e 

se revela psicólogo. Mas por que só apresenta personagens mórbidos e 

doentios?  

Sexo é o clima do livro. Adultérios, anormalidades, ódio, incesto (se 

quer ter pequenas amostras, leia na página 279 a cena em que o filho 

tenta sua mãe, e a rendição desta). À página 438, a cena em que a 

cunhada de Nina - personagem principal do livro- dança embriagada 

de felicidade com as roupas de cama da sua cunhada- roupas cheias de 

pus e sangue- achando que “eram como se fossem rosas em perfume” 

e que o câncer da outra fora-lhe um presente muito suplicado a Deus ( 

chegara a rezar um padre-nosso para que a outra estivesse mesmo com 

tal doença). O livro traz cenas pormenorizadas desse amor incestuoso, 

cenas chocantes. Assim, numa delas, já no final do romance, o filho 

provoca a mãe agonizante e a possui em meio a pus e fedor. Mais 

tarde, mesmo depois que ela recebera os sacramentos, fora ungida, ele 

vai tentá-la, e como sua mãe se lamenta que ela a tenha chamado de 

volta, o rapaz a mal diz gritando que se há um Deus no céu ela vagaria 

sem descanso...e depois de sua mãe morta ele ainda irá cuspir feito 

louco. E como esse rapaz (de dezesseis anos!) descreve em seu diário 

a delícia do incesto! Com que desavergonhado gozo!  

Não há em todo o livro uma personagem nobre, dignificante. O padre 

– a melhorzinha dentre aquelas figuras doentias - é um padre 

desarvorado, medíocre, incapaz, perplexo. Lúcio Cardoso no final do 

livro se embrenha pelo problema religioso: mas que deus apresenta na 

concepção de suas personagens! Mesmo o sacerdote enxerga no céu 

um pobre deus, um deus sem força, um deus fantoche. 

Concluindo o livro, já a mãe em falta não era a mãe verdadeira do 

rapaz e fica parecendo que não houvera incesto. Mas acontece que a 

mãe verdadeira do rapaz (pág. 327) só não se dera também a ele 

porque este se negara aos seus apelos e beijo, e lhe “trancara” uma 

mordida. E, se o pecado só existe quando a consciência o acusa como 

tal, quando o pecador está ciente de que agrava a Deus, então, de 

qualquer forma o incesto consumou-se porque o rapazinho tinha 

certeza de que possuía a sua mãe. E com que confessado orgulho de 

desaforar com isso os homens e Deus?  

Todos os rapazinhos que tiverem o complexo de Édipo desenvolvido 

vão sonhar grandes sonhos depois da leitura de “A crônica da casa 

assassinada”. E como a delinquencia juvenil hoje anda em moda... 
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Acho que esse romance vai ser reeditado muitas vezes, os homens 

gostam de lama. Acho que a Igreja dirá sua palavra. Em todo caso, 

pode ser que eu me engane... 

O senhor Tito, que trabalha comigo, apesar de marmanjo pensa como 

eu. Exatamente! 

Bem, aí está. Não entra luz no cenário desse romance. Não são 

beijados por nenhuma luz essas tristes faces humanas. E devem 

mesmo estar ocultas. Trazem lepra. 

Lúcio Cardoso é um escritor talentoso. É um escritor de força, mas 

precisa cuidar-se: evidentemente está tocado de impureza. Só o que é 

impuro e cruel, toca o pensamento. No que escreve se revela 

claramente a alma do autor: sexo, dúvida, angústia. 

Que pena. Ele não deve ser feliz... e sem querer está se revelando 

demais nesse romance. 

 Noêmia Azevedo         

                                                                   São Paulo, 18/06/1958.  

A extensa missiva de Noêmia Azevedo, sobre a qual não constam referências no 

arquivo, é possivelmente o pensamento de uma leitora influenciada pelo pensamento de 

sua época. Percebe-se que a carta é como um desabafo e também um alerta a Lúcio 

Cardoso sobre a repercussão negativa que a Crônica poderia ter. Noêmia enfatiza o 

poder destrutivo que a obra poderia ter sobre a família e de antemão a defende do 

suposto efeito pernicioso que as personagens poderiam ter sobre os jovens.  Assim 

como sai em defesa da própria religião, que para ela está a ser atacada por Lúcio na 

representação de um padre “medíocre”, que enxerga um “pobre deus”, um “deus 

fantoche”. Há que se perceber que a grande revolta da missivista está no fato de que a 

casa dos Meneses não pode ser alcançada pela redenção divina e mesmo o padre, 

representante de Deus na terra, não se esforça para mostrar-lhes o caminho da religião e, 

por conseguinte, o caminho de Deus, antes, sucumbe em reflexões que beiram ao 

desespero de um homem comum, sem contato com a religião.   

Sobre o romance, ainda o tem como uma revelação da própria natureza de Lúcio 

Cardoso “No que escreve se revela claramente a alma do autor: sexo, dúvida, angústia.” 

Mas, ao contrário de suas previsões, a Crônica tornou-se não uma unanimidade, mas a 

mais importante obra da carreira de Cardoso e uma das mais importantes para a 

literatura do país. Pode ser que sua análise contenha acertos, mas em seu pré-julgamento 

de critérios ligados aos de uma moral cristã, a autora da carta deixou de vislumbrar a 
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beleza contida na escrita cardosiana, de seus personagens que de tão humanos tornaram-

se uma sombra de incompletude e incompreensão.   

Na realidade, o que vemos na Crônica da casa assassinada é, para nós, um 

exemplo da evolução de Lúcio Cardoso, no entanto a palavra evolução não é aplicada 

aqui no sentido literal ou científico da palavra, mas para destacar na escrita do 

romancista uma intensificação maior à medida que produz. Em CCA percebemos a 

apuração técnica adquirida pelo escritor.  As falas das personagens apresentam a mesma 

linguagem, todas elas, independente da idade ou classe social se expressam de uma 

mesma forma, com um vocabulário formal composto por reflexões complexas a respeito 

da existência e da situação em que vivem. Ao contrário do que disseram alguns críticos, 

não se tratava de uma pobreza estética, mas de um jogo no qual as palavras seguiam um 

fluxo contínuo com a função pura de criar um ritmo no leitor que fosse capaz de mantê-

lo quase que em estado de hipnose. 

Esta opção em manter uma só linguagem para todas as personagens retira o 

caráter de individualização, sem, no entanto haver prejuízo no discernimento por parte 

do leitor de quem fala sobre o quê. Cada personagem adquire uma aura própria dentro 

do romance.  As cartas, os diários, os depoimentos, as confissões conferem a cada uma 

das personagens um enunciado próprio ainda que o ritmo empregado pelo autor seja o 

mesmo para todas elas. 

Lúcio foi capaz de transpor para a obra a alegoria de uma classe, antes 

dominante, agora em decadência. Cumpria talvez seu movimento de luta contra a 

sociedade mineira. A Crônica foi, por assim dizer, a realização de toda uma intenção.  

Permeada por todos os elementos que contradizem a moral e a fé católica, e mais ainda, 

que desvirtuam a instituição familiar. Assassinou a casa, símbolo supremo das 

oligarquias patriarcais, elemento material do poder, da força e da riqueza destas elites e, 

em última instância, último elemento de suas memórias. Por isso, tão veementemente 

preservada pelos seus moradores, como tentativa de se manterem, ainda que por 

aparências, como dominantes, elementos distintos dentro da hierarquia social.       
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1.4 O tempo e espaço – a presença na ausência: uma experiência 

totalizante 

 

 

Uma destacada característica de CCA é a forma como Lúcio tratou o mundo ao 

redor da chácara dos Meneses. A cidade aparece raras vezes na narrativa, não figurando 

como elemento de importância, que determine ou influencie os eventos da chácara. Ela 

só é procurada pelas personagens em última instância, quando estes se veem obrigados a 

buscar auxílio médico ou espiritual junto ao farmacêutico, ao doutor ou ao padre. São 

estes os únicos citadinos a conhecerem o drama dos Meneses, os primeiros mais 

superficialmente, o último de forma mais profunda. Os habitantes da chácara vivem em 

um ambiente de clausura, como seres fechados, encerrados em si, incapazes de 

manterem relações com os habitantes da cidade. A presunção de uma suposta 

superioridade em relação aos demais citadinos  possivelmente seja o motivo para a falta 

de envolvimento na vida que se desenvolve ao redor da chácara.  

O espaço da casa intercalado em algumas passagens pelo espaço interior da 

cidade de Vila Velha e em alguns breves momentos pela cidade do Rio de Janeiro, terra 

da personagem Nina, é onde se desenvolve o romance, mas é a chácara dos Meneses o 

local onde se encerram as personagens. A casa é o símbolo da esperança de salvação e 

continuidade do clã em decadência. Massaud Moisés descreve o espaço da seguinte 

maneira: 

O lugar dos acontecimentos vincula-se intimamente ao interior: o 

romancista assenhoreia-se do espaço em que transcorre a narrativa. 

Aqui também goza da liberdade integral, em tese, na prática vê-se 

limitado pela escolha do tema e do modo como o desenrola. [...] 

Reduzir ao mínimo o espaço físico para a circulação dos 

protagonistas- constitui também um risco, porquanto o conflito 

manifesta-se na ação e, ao mesmo tempo, provoca-a. Entenda-se por 

ação inclusive o diálogo, esfera ideal, como se sabe, para os conflitos 

deflagrarem. (MOISÉS, 2007, p. 176-177) 

Em alguns momentos, apesar de parecer uma escrita caótica, o que Cardoso faz é 

justamente reescrever a sina de suas personagens, tornando-se assim, senhor inconteste 

da ação e dos destinos de cada uma das personagens. Da chácara dos Meneses, a 

propriedade imaginada, Cardoso manteve todo o controle. Ainda que para o leitor caiba 
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a função de rever cada ato, não nos enganamos em pensar que de alguma forma 

possamos interferir no destino das personagens, Lúcio nos apresenta o engano 

necessário para que possamos crer que o que se busca é uma verdade, quando na 

realidade o que se apresenta diante do leitor é um engano, no sentido de que não 

conseguimos vislumbrar o enredo globalmente, mas apenas sob pontos de vistas 

parciais.   

Na primeira edição consta um esboço da chácara, onde o autor descreve em 

forma de desenho cada canto do lugar em que habitariam seus seres decaídos. Do 

espaço, Lúcio tem total controle, é nele que se criam, contam e recontam os fatos que 

levariam à ruína os Meneses. 

No conto a circunstância conta pouco, menos ainda no romance 

introspectivo, quer o enredo se desenvolva na cidade, quer no 

perímetro rural, o que facilmente se explica pelo fato de a tônica recair 

sobre o sujeito da ação, não sobre a paisagem. Bem por isso, haveria 

que sondar o como aparece o cenário e que funções desempenha no 

envolver a ação. [...] A paisagem vale como uma espécie de projeção 

das personagens ou o local ideal para o conflito carece de valor em si, 

está condicionada ao drama em causa; não é pano de fundo, mas algo 

como personagem inerte, interiorizada e possuidora de força 

dramática, ao menos na medida em que participa da tensão 

psicológica entre as personagens. Se assim se arquiteta no conto a 

relação personagem x ambiente com mais razão no romance 

introspectivo, onde a geografia pode confundir-se com o protagonista 

ou tornar-se-lhe mero prolongamento. (MOISÉS, 2005, p. 108).         

 Vistas todas estas questões referentes ao espaço e sua importância para a 

construção de uma narrativa, o que seria então, o espaço, físico ou psicológico, se não 

houvesse um tempo? E o que seria este tempo se não houvesse uma marcação como 

estamos acostumados a ver em romances e em livros de História, mas uma ausência? 

Adiante trataremos desta questão da ausência do tempo, que ao mesmo tempo em que 

compõe o espaço e a ação das personagens, os decompõe, fazendo-se como elemento 

primordial na compreensão de CCA. 

O tempo foi um dos amálgamas deste romance. É na fluidez ou na estagnação do 

tempo, seja ele cronológico ou psicológico, que Cardoso conduz suas personagens e 

suas ações. Isto se dá neste caso pela opção feita em priorizar a ação psicológica em 

detrimento da ação em atos propriamente. Tratamos de um tempo psicológico, 

metafísico e também cronológico. Este último abordado como elemento para a 

compreensão e análise histórica aqui pretendida, a qual se relaciona à compreensão da 
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decadência das elites patriarcais rurais, representadas no romance pela família Meneses. 

Mas também falaremos da ausência do tempo cronológico como elemento constitutivo 

da interpretação deste evento ou desta análise. Esta ausência de um tempo cronológico 

configura-se como elo entre ação, espaço e narrativa. A valorização de um tempo 

psicológico com mínimos indícios para um tempo cronológico como que provocam um 

efeito de deslocamento espacial, para tornar-se um fator de universalização das 

personagens.    

Nesta obra não somente a clausura e a agonia dos Meneses no interior da 

chácara nos chama a atenção, mas a forma como o autor foi capaz de trabalhar a questão 

do tempo. O tempo da narrativa talvez seja em todo o romance, o mais angustiante dos 

elementos utilizados por Lúcio Cardoso. Os Meneses vivem um isolamento que não nos 

permite localizar temporalmente, no sentido cronológico, o período em que se 

desenvolve a narrativa. 

O tempo é o norteador de toda obra de ficção, elemento essencial de toda 

narrativa. Segundo Massaud Moisés, “é para ele que confluem todos os integrantes da 

massa ficcional” (2005, p.101). No entanto, o autor de A análise literária chama-nos a 

atenção para dois tempos distintos, o tempo cronológico ou histórico e o tempo 

psicológico ou metafísico. Massaud assim os descreve: 

[...] o primeiro corresponde à marcação das horas, minutos e 

segundos, no relógio, de acordo com o tempo físico ou natural, 

disposto em dias, semanas, meses, anos, estações, ciclo lunares, etc. 

Por sua vez, o tempo psicológico caracteriza-se por desobedecer ao 

calendário e fluir dentro das personagens, como um eterno presente, 

um tempo-duração (no conhecido dizer de Bergson), sem começo, 

nem meio, nem fim. Doutro ângulo, o tempo histórico é linear, 

horizontal, como se os acontecimentos transcorressem numa linha 

reta, segundo um “antes” e um “depois” rigorosamente materializados. 

Inversamente, o tempo psicológico, porque interior, se desenvolveria 

em círculos ou em espirais, infenso a qualquer ordem, exceto a 

emprestada pelos próprios fluxos emocionais que lhe estão por 

natureza vinculados. (MOISÉS, 2005, p.101) 

Lúcio lança mão deste tempo psicológico com maestria, ausente do tempo 

histórico, seguindo somente o fluxo emocional das personagens. A narrativa 

impossibilita-nos estabelecer qualquer datação, apenas nos oferecendo indícios, 

tornando-se cíclica, alheia aos eventos externos. A memória das personagens rege este 

tempo, desvinculado de cronologia, o tempo psicológico é somente uma marcação dos 
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eventos passados no interior de cada uma das personagens, tendo como pano de fundo o 

espaço da chácara.  

O tempo que transcorre na narrativa é, no entanto, um tempo das coisas idas, 

onde a necessidade em se manter um laço com o passado transforma a vida dos 

Meneses em uma vida anacrônica, onde cada um encontra em si mesmo e em seus 

depoimentos, sejam eles diários, cartas, confissões, um fio condutor de uma verdade 

marcada pelo enlace entre a morte e a vida e ao mesmo tempo, onde encontram a fuga 

para a impossibilidade da comunicação entre os moradores da chácara. 

O autor explora a ação interna das personagens, assim sendo, desprivilegia uma 

lógica de encadeamento entre os eventos, para dar lugar à memória dos fatos, 

privilegiando o caos da memória subterrânea em detrimento de uma linearidade 

cronológica. A coerência só existe no interior das personagens, cada uma dá ao seu 

depoimento o tom de veracidade que lhe convém. 

A atmosfera de sombra e agonia em que submergem os Meneses carece de uma 

revelação que se dá através da palavra, do verbo forte, como o redentor da carne, o 

apaziguador da agonia interna que lacera o homem condenado a perecer da 

transitoriedade inerente à condição humana. Isso remete-nos à passagem bíblica em 

João 1 que diz: “No principio era o verbo, e o verbo era Deus. Ele estava no principio 

com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele.” Sendo o verbo o principio de 

tudo e sendo todas coisas feitas por meio dele, a palavra é assim a redenção humana, a 

chave para o livramento do pecado, portanto o tempo cronológico torna-se 

desnecessário para dar lugar ao tempo místico em que o homem busca encontrar-se, 

para assim encontrar a Deus e a salvação da carne, ao mesmo tempo em que reafirma a 

transgressão e falibilidade humana.        

Em Intuição do instante Gaston Bachelard chama a atenção para a questão do 

tempo e para o isolamento que o instante se nos oferece. Talvez esta seja a descrição de 

tempo que mais se aproxime da fluidez do tempo lançada por Cardoso: 

 O tempo só tem uma realidade, a do instante. Noutras palavras, o 

tempo é uma realidade encerrada no instante e suspensa entre dois 

nadas. O tempo poderá sem dúvida renascer, mas primeiro terá que 

morrer. Não poderá transportar seu ser de um instante para outro, a 

fim de fazer dele uma duração. O instante é já a solidão... É a solidão 

em seu valor metafísico mais despojado. Mas uma solidão de ordem 
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mais sentimental confirma o trágico isolamento do instante: por uma 

espécie de violência criadora, o tempo limitado ao instante nos isola 

não apenas dos outros, mas também de nós mesmos, já que rompe 

nosso passado mais dileto.  

Já no limiar de sua meditação – e meditação do tempo é a tarefa 

preliminar a qualquer metafísica - eis, portanto, o filósofo diante da 

afirmação de que o tempo se apresenta como o instante solitário, como 

a consciência de uma solidão.  (BACHELARD, 2010, p. 16).             

Dessa descrição feita por Bachelard e percebida na narrativa da CCA onde as 

personagens lançam mão de recursos indiretos para se comunicarem, percebemos uma 

espécie de alheamento que nos leva à seguinte questão: Comunicam-se com quem? 

Notadamente não nos parece que esta comunicação seja direcionada de um membro 

para outro da família, mas a um terceiro, a algum ser onisciente. Seria então este 

isolamento temporal uma artimanha da consciência das personagens e/ou do autor para 

redimi-los de suas próprias sentenças?  

Os Meneses tornaram-se por assim dizer, objetos de sua própria existência e de 

sua própria condição. No que poderíamos inferir que a intenção do autor, consciente de 

seu papel criador, foi a de transformar estes Meneses em prisioneiros de seu próprio 

tempo. Um tempo localizado em um hiato entre o ontem, o dos Meneses prósperos e o 

hoje, destes Meneses que mais se assemelham a um rascunho de seus antepassados. 

Mas o tempo em um romance toma outra conotação que não somente esta. O 

tempo psicológico que marca a ação das personagens é também um sinal de 

descontinuidade. André, em seu Primeiro Diário, busca uma tentativa de explicar o 

tempo para ele e sua noção metafísica, da agonia do instante e ainda mais, dá-nos um 

indício da localização do tempo histórico do romance: 

  18 de... de 19... [...] 

Que é o para sempre senão existir o 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? Inútil esconder: o 

para sempre ali se achava diante dos meus olhos. Um minuto ainda, 

apenas um minuto- e também este escorregaria longe do meu esforço 

para captá-lo, enquanto eu mesmo, também para sempre, escorreria e 

passaria – e comigo, como uma carga de detritos sem sentido e sem 

chama, também escoaria para sempre meu amor, meu tormento e até 

mesmo minha própria fidelidade. Sim, o que é o para sempre senão a 

última imagem deste mundo- não exclusivamente deste, mas de 

qualquer mundo que se enovele numa arquitetura de sonho e 

permanência. (CCA, p. 9-10)             
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Mas que tempo é este?  Que “para sempre” é este de que a personagem fala? O 

tempo para André seria o tempo da compreensão histórica ou somente o tempo 

psicológico? André nos põe uma data, ou um indicio do que seria uma localização 

cronológica, sem, no entanto verter maior importância a ela. 18 de... de 19... Qualquer 

mês, de qualquer ano do século XX. Com que intenção este indício nos é dado? 

E como nós historiadores, cuja definição de tempo está mais ligada à cronologia 

e não ao fluxo narrativo do romance, poderíamos inferir em análises acerca de um 

evento não demarcado por uma temporalidade, por datas e eventos específicos, mas 

também composto por narrativas assim como acontece em CCA? 

O tempo natural ou histórico está em oposição ao tempo psicológico. Massaud 

mostra-nos que: 

O tempo na literatura é le temps humain, a consciência do tempo parte 

do vago  background     da experiência, ou  como integrante da textura 

das vidas humanas. Por isso, o tempo “o tempo assim definido é 

privativo, pessoal, subjetivo ou, como geralmente se diz, psicológico”.  

Embora desde Eclesiastes e Heráclito (“não nos banhamos duas vezes 

nas mesmas águas”, pois, “tudo flui, tudo passa” continuamente: o rio 

permanece o mesmo, mas a água em que nos banhamos já não é a 

mesma), a ideia de fluxo ininterrupto, de vir-a-ser permanente, tenha 

sido tema constante de poetas e filósofos, é com Bérgson que ganha 

corpo uma teoria filosófica do tempo. Para o pensador francês, tempo 

é duração: experimentamos o tempo como uma realidade subjetiva 

que escorre permanentemente, transformando-se a cada momento, 

num ritmo incessante, múltiplo e heterogêneo. O tempo interior e da 

nossa memória, refratário à medida, avançando em ondas superpostas 

no psiquismo de cada um, ao contrário do tempo objetivo, ou 

matemático, linear, obediente a uma ordem causal. (MOISÉS, 2007. 

p.202)       

Esta oposição entre tempo histórico e tempo na literatura é o ponto de 

diferenciação entre as disciplinas História e Literatura, não no sentido de que uma 

refutará a outra causando um impedimento entre ambas, e isso se dá porque, tanto uma 

quanto a outra se utilizam de formas narrativas e é justamente neste ponto que a 

convergência torna possível para nós historiadores trabalharmos com as narrativas 

ficcionais. A narrativa histórica está centrada em um vínculo real, enquanto a narrativa 

literária não necessariamente precisa se centrar nesta relação. No entanto, nem o tempo, 

nem o espaço, nem o fato de uma narrativa ser verídica ou inverídica, afastam-nos do 

trabalho com as fontes literárias.                  
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 Partindo desse ponto de vista, firmamos nosso trabalho nesta via de análise em 

que ao historiador é possível trabalhar com a perspectiva de uma reconstrução através 

dos indícios que nos são apresentados pela obra literária. Neste sentido, quando 

tratamos da experiência do tempo ou da ausência dele em CCA, o percebemos como um 

componente da diegese do autor, um importante elemento de ligação entre a ação, o 

movimento e a intenção de LC.  

O tempo como experiência humana não seria então desprezível nem limitante da 

análise que empreenderemos, uma vez que o faremos através da representação de uma 

determinada sociedade, neste caso, uma pretensa oligarquia patriarcal rural. Assim o 

faremos através dos indícios oferecidos pelo romance em contraste com o discurso 

historiográfico. Mas se o faremos através do contraste ou da análise de obras já 

existentes na historiografia, qual seria então a necessidade de um trabalho como este? 

 A resposta seria então: para captar nuances, indícios, vestígios do que foi esta 

época em questão e da marca indelével que ela imprimiu na sociedade. Poderíamos 

dizer também que trata-se de compreender as subjetividades destas marcas. Note-se que 

Lúcio Cardoso, quando narrou a história dos Meneses da chácara, também narrou de 

maneira subjetiva todo um universo de vivência e experiência pessoal, transposta para o 

romance.  

Por este motivo, quando falamos do tempo como um dos elementos mais 

importantes do romance, estamos falando da subjetividade com que o autor dispôs os 

elementos que o compunham. Falamos do movimento empreendido por este tempo 

ausente, pelo espaço-tempo em que se encerram as personagens. A busca por um 

aparente anacronismo no romance aparece-nos como um elemento que ressalta a 

angústia das personagens, mas também como o movimento de negação destes em se 

enquadrarem a uma nova realidade social, à sua condição de declínio em detrimento de 

um passado de fausto e glória.   

Cremos que a intenção de LC foi a de não situar o leitor em um tempo 

cronológico intencionalmente, pois assim, criou-se uma atemporalidade, ao mesmo 

tempo em que o tempo psicológico ganhou maior relevo, uma vez que não nos 

ocupamos com outras questões que não a compreensão dos conflitos que se passam na 

chácara, entenda-se, nos domínios da casa, mas também no sentido psicológico, ou seja, 
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que está no interior de cada personagem. “Cessamos bruscamente no tempo [...]” (CCA, 

1979, p. 118), nas palavras de Valdo Meneses compreendemos também que esta 

ausência de tempo cronológico representa a estagnação dos Meneses em relação ao 

progresso, que a nosso ver é percebido de forma mais contundente com a passagem do 

tempo.  
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O tempo é o mesmo. O tempo 

não se dissolve e nem se retrai:  

imutável  a hora continua, 

hora de morrer de mortalha  

e suor de flor. 

Quem inventou o deus passado, 

quem inaugurou a voz , 

e o tempo e a hora ? 

o passar é imortal. 

Acontecer existe: 

Em forma de sol. 

                          

                                                Lúcio Cardoso  
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II. “MINAS NÃO HÁ?” – AS CONTRADIÇÕES NA TRADIÇÃO 

 

2.1 O avesso das coisas: (Des) construindo Minas Gerais – A ideia de 

decadência e o sentido de progresso 

 

Quando falamos em decadência ou ruína ficamos sempre com a impressão de 

estarmos tratando de uma condenação fatal que levará a um fim irremediável, em que 

pese condenação no sentido mais negativo que esta palavra possa encerrar. O próprio 

conceito de decadência, segundo Jacques Le Goff em História e Memória (1992), é um 

dos mais confusos conceitos com que os historiadores trabalham. Nele inscrevem-se 

complexidades de ordem filológica, filosófica e histórica.  

Um dos conceitos mais confusos aplicados ao domínio da história é o 

de decadência. Em primeiro lugar, a evolução do vocábulo é difícil de 

seguir. Parece não ter existido nem em grego, nem em latim, para nos 

cingirmos ao Ocidente, equivalente do que mais tarde irá significar a 

palavra decadência, embora se concorde em atribuir a invenção deste 

conceito aos historiadores e pensadores da Antiguidade Greco-

romana. Para exprimir uma ideia próxima, gregos e romanos 

recorreram com mais frequência a formas gramaticais concretas 

(verbos, particípios) do que a termos abstratos.
16

 (LE GOFF, 1992, p. 

375-376)                  

Muitas idéias formaram-se e desenvolveram-se em torno do conceito, cada uma 

visando dar resposta ou estabelecer nexo a estudos variados em diferentes momentos da 

história, tais como os estudos da religião, da moral, da economia e da sociedade. 

Depreende-se daí, que a confusão em torno do conceito do qual nos fala Le Goff, é 

também de ordem temporal. Em cada período histórico, surgiram confusões em torno 

do termo e de sua utilização, por isso, para o autor, “à medida que o conceito de 

decadência se torna instrumento de leitura da História, se impõe a necessidade do seu 

estudo” (LE GOFF, 1992, p. 378). 

Assim sendo, para não cairmos na armadilha de banalizar o conceito ou de o 

empregarmos de maneira errônea na análise que aqui empreenderemos do romance 

                                                           
16 Dentre as palavras que mais se aproximam do conceito de decadência, as utilizadas por gregos e 

romanos, segundo Le Goff, em grego são Labente (deslize), Lapsi (queda) e praecipites (aniquilamento). 

Em latim encontramos labes e ruina (queda e ruína) e somente na Idade Média é que encontraremos 

referência a decadentia, mas segundo o autor “em condições pouco esclarecidas”. 
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Crônica da casa assassinada, optamos por tratar não da decadência em si, pelo fato de 

este conceito ser realmente muito complexo, correndo o risco de não darmos respostas 

ao nosso problema e de nos perdermos em explicações não satisfatórias, portanto, 

quando formos tratar do tema da ruína das oligarquias, estaremos falando da ideia de 

decadência que se inscreve neste processo, no sentido de mudança que caminha em 

sentido ao progresso, como o quer Arthur Herman, autor cujo estudo sobre o tema 

firma-se na ideia de decadência. 

 Sobre esta ideia de decadência, Arthur Herman nos oferece uma explicação que 

é a que mais se aproxima da que queremos apresentar. Diz ele: 

A ideia de decadência é na realidade uma teoria sobre o significado e a 

natureza do tempo. É, por conseguinte, a ideia de progresso. Hoje em 

dia a noção de progresso na história já perdeu o crédito entre os 

intelectuais e, sobretudo entre os historiadores. Eles discutem, ao 

contrário, as origens e a história da “ideia de progresso”, sua utilidade 

enquanto poderoso “mito” cultural no pensamento ocidental. A origem 

e o significado do mito da decadência tem atraído menos atenção. 

Todavia ambas as ideias são os dois lados da mesma moeda. Toda 

teoria do progresso sempre compreende uma teoria da decadência, uma 

vez que as “inevitáveis” leis históricas podem tão bem recuar quanto 

avançar. Da mesma forma, ao encontrarmos uma teoria sobre a 

decadência da civilização ocidental, decerto descobriremos uma teoria 

do progresso subjacente. (HERMAN, p. 21, 1999)                   

 Em outras palavras, a ideia de decadência não está posta como um fator 

limitante, mas como um elemento constituidor de sentido às mudanças que se 

apresentam, uma vez que a constatação da decadência ou de uma ideia de decadência só 

é de fato vislumbrada quando presenciamos uma mudança de ritmo na transformação 

que se dá em relação aos eventos anteriores. A própria palavra decadência liga seu 

significado literalmente ao rompimento de uma cadência, algo que vai caindo, à quebra 

de um ritmo empreendido, no entanto, esta quebra de ritmo não compreende um fim, 

mas um rearranjo constituidor de sentido de progresso.  

Entendemos que em momentos de crise, seja ela econômica, política ou moral, 

os vários setores da sociedade implicados neste processo transformam a instabilidade 

em fonte de mudanças de paradigmas e criam alternativas para a resolução dos 

problemas apresentados. Neste sentido, a ideia de decadência se insere neste contexto 

como algo que vai além da crise. Neste segundo capítulo, quando tratarmos de 

decadência, declínio, ou outros termos que se liguem a esta ideia, estaremos, portanto 
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tratando da ideia de decadência que subentende o sentido de progresso e de 

continuidade.  

A crise retratada no romance em estudo nos oferece a visão de uma família do 

sul de Minas Gerais que, às voltas com as mudanças que se apresentam no cenário 

econômico e social, perde a capacidade de enfrentamento dessas dificuldades, lançando-

se em um ciclo de degradação não só econômico, mas também moral, onde os valores 

de uma pretensa tradição são também o entrave para o vislumbre de novas 

possibilidades. Os elementos apresentados pelo autor para a composição das 

personagens e da trama que os envolve nos levam a pensarmos o processo de 

desagregação econômica e social vivenciado pelos grupos que dominaram o cenário 

econômico e social do Brasil até meados da década de 30. Na trama de LC encontramos 

o germe desta ideia de decadência permeando as ações das personagens que vão, ao 

longo do romance, nos expondo um conjunto de fatores que evidenciam os motivos do 

irremediável processo de ruína ao qual se submete a família.  

Em Crônica da casa assassinada Lúcio descreve uma sociedade eminentemente 

rural. Apegada à terra e aos laços familiares, ainda que estes já não tragam mais consigo 

a força de outrora, a força que seus antepassados empenhavam para manter coeso um 

sistema de ordenamento social. Por isso mesmo dá-nos a impressão de que os Meneses 

do passado, da época remota à que viveram as personagens do romance, fossem assim, 

como uma espécie de mito. É o nome e a memória da família o esteio e também o único 

laço de ligação entre o clã já em processo de declínio. Esta é também, de certo modo, 

uma representação da imagem do mineiro: a do homem da terra, de gestos e temperança 

constantes, ainda que a realidade que se apresente seja diversa da que se inscreve como 

característica primordial dos grupos de fazendeiros do interior de Minas Gerais e 

também de outras regiões do país. 

A tradição é, em primeira instância, a palavra mais utilizada para descrever estas 

sociedades rurais do interior do país. É sobre esta tradição que se concentram as bases 

de formação que consolidou a organização destes grupos, especialmente o grupo de 

fazendeiros mineiros. No entanto, como veremos a seguir, o que é visto como uma 

tradição é na realidade uma construção que foi se firmando ao longo dos anos. 

Politicamente instituída, social e moralmente aceita, esta tradição da qual se revestiam e 

se fortaleciam as oligarquias rurais, só tomou forma e se amalgamou em razão das 
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mudanças que foram ocorrendo no campo da política, da economia e da sociedade como 

um todo, impulsionada em grande medida pelas mudanças que ocorreram em períodos 

anteriores.  

 Em seu livro La invención de la tradición ( 2002), o historiador Eric Hobsbawm 

discute sobre questões referentes ao tema que muito se aproximam de nossa ideia 

quando nos referimos a esta tradição instituída entre as oligarquias rurais, em especial 

no caso de Minas Gerais, onde toda forma de organização do grupo encontrava-se 

permeada por esta ideia de tradição como elemento primordial para a manutenção do 

grupo. Diz ele: 

 A tradição inventada implica em um grupo de práticas, normalmente 

governadas por regras aceitas aberta ou tacitamente e de natureza 

simbólica ou ritual que buscam inculcar determinados valores ou 

normas de comportamento por meio de sua repetição, o qual implica 

automaticamente continuidade com o passado. Na verdade, quando é 

possível, tentam conectar-se com um passado histórico que lhes seja 

adequado. (HOBSBAWM, 2002, p 08)
17

   

Atentemos para a afirmação do autor de que a conexão entre o passado histórico 

e estas sociedades só se dá na medida em que já exista anteriormente uma tradição a ser 

preservada. Sendo assim, a peculiaridade que o autor aponta para estas “tradições 

inventadas” está no fato de que sua continuidade é em grande parte fictícia. É neste 

ponto que se diferencia costume de tradição inclusive nas sociedades em que o autor 

nomeia como “sociedades tradicionais”. “Na tradição, seja ela inventada ou não, sua 

marca é a invariabilidade” e o historiador acrescenta: “o passado, real ou inventado, ao 

qual se referem, impõe práticas fixas (normalmente formalizadas), como a 

representação.” O costume, neste sentido, ainda segundo o autor, “tem a função dupla 

de mola e engrenagem”, mas ele aceita mudanças em alguns momentos, ainda que para 

a manutenção das tradições, sejam elas inventadas ou não, estas mudanças não possam 

ser substanciais, pois, se isto se dá, há uma transformação da tradição a que o costume 

está ligado. 

O que percebemos quando analisamos o romance Crônica da casa assassinada e 

ainda mais quando consultamos  a historiografia mineira é que a pretensa tradição 

defendida pelos grupos oligárquicos é na realidade uma reinvenção social, neste sentido 

uma “tradição inventada”. A gênese do mineiro não se deu a princípio exatamente com 
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as características que encontramos na Crônica ou nos grupos descritos pela 

historiografia. No decorrer da História de Minas Gerais podemos estabelecer no mínimo 

três importantes fases econômicas distintas, mas subjacentes, como aqui 

convencionamos chamar. A primeira é a do ciclo do ouro, a segunda a fase da terra e 

por último, a fase do ferro, período desenvolvimentista com um salto industrializante.  

Dentre os muitos mitos que parecem permear a história de Minas Gerais, 

deparamo-nos com dois deles, que, em especial, tratam de elementos constituidores da 

identidade do mineiro. Situamos o primeiro no período aurífero e o segundo já numa 

fase agrária de Minas. Acontece que o primeiro contradiz o que se convencionou como 

a verdade do segundo. Para compreendermos melhor como se dá esta contradição, é 

preciso antes que se promova uma desconstrução de alguns aspectos relacionados a este 

primeiro período. Isto é necessário para que se tragam à tona as contradições em que se 

alicerçou a fundação de algumas instituições sagradas para Minas e para o mineiro do 

século XIX. 

 Dito isto, pareceria presunção de nossa parte afirmar que iremos desconstruir o 

que se compôs historiograficamente ou sociologicamente sobre Minas Gerais, até 

porque outros já falaram sobre estas contradições encontradas entre a formação de 

Minas no período aurífero e a imagem que se tem do mineiro no período agrarista. 

Portanto, trabalhar estas contradições significa compreendermos cada fase, de seu ápice 

ao seu declínio. Para nós esta desconstrução torna-se ainda mais interessante na medida 

em que dela depende também a desconstrução da família Meneses do romance em que 

detemos nossa análise. Esta família retratada por Lúcio Cardoso vive do simbolismo e 

de uma imagem forjada na tradição que ao mesmo tempo em que preza a manutenção 

de uma ordem familiar, os precipita rumo ao declínio.  

Voltemo-nos então a esta gênese da formação do mineiro, quando esta era ainda 

uma capitania com todo seu potencial econômico direcionado para a extração do ouro, 

fase em que se buscava o enriquecimento rápido, em que um homem do dia para a noite 

poderia ver mudada sua história, já que a sorte, digamos assim, além do trabalho árduo, 

era um dos fatores indispensáveis para o êxito dos mineradores na busca pela riqueza.       

Dando prosseguimento ao nosso intento de demonstrar como a imagem fixada 

do mineiro destoa dos primeiros tempos, quando Minas era ainda uma capitania, 
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comecemos pela questão urbana. Ao contrário da Minas de tendências agraristas, a 

Minas do ouro nasceu urbana, caótica. As cidades e arraiais que se formavam traziam 

em si toda a beleza e o esplendor que o período de opulência poderia proporcionar, mas 

ao mesmo tempo, a correria provocada pela procura do ouro no século XVIII 

configurava a estrutura fundamental desta região em uma estrutura instável, turbulenta 

política e economicamente, sempre às voltas com revoltas e rebeliões dos mais variados 

gêneros, a exemplo da Guerra dos Emboabas, da Revolta de Felipe dos Santos e da 

Inconfidência Mineira.    

As agitações das Minas giravam em torno do tema da liberdade, seja a 

liberdade política da capitania em relação ao domínio 

metropolitano,seja a liberdade civil dos indivíduos em relação aos 

senhores, seja mesmo a liberdade algo selvagem dos potentados em 

relação à lei. Não por acaso, as três legendas propostas pelos 

Inconfidentes para a bandeira de sua república incluíam todas as 

palavras liberdade: libertas aequo spiritus e aut libertas aut nihil 

(sugeridas por Cláudio Manoel da Costa); libertas quae será tamen, a 

vencedora de Alvarenga Peixoto. (CARVALHO, 2005.p. 58) 

A capitania experimentou um boom de crescimento e desenvolvimento urbano e 

com ele toda uma a série de problemas inerentes ao crescimento das cidades. Entre eles 

encontram-se estes surtos de revoltas e de luta por liberdade. Neste período, podemos 

dizer que a bandeira das Minas era a liberdade. Fervilhava ali um caldeirão de ideias. A 

liberdade tanto buscada pelos mineiros em revoltas e motins era um reflexo da busca 

pelo progresso, provando que o indivíduo, neste primeiro momento era o foco central.  

A maioria dos conflitos estava também ligada à insatisfação gerada pelos pesados 

impostos cobrados pela metrópole, ciclicamente agregada à luta contra a centralização 

do poder nas mãos do governo da capitania, que por sua vez encadeava-se às revoltas 

contra os senhores de escravos, além dos conflitos entre índios e brancos. Neste sentido, 

Minas não foi, de maneira alguma, uma capitania norteada pela calma e temperança, 

antes, experimentou a instabilidade que as revoltas impunham frente aos valores morais 

e da tradição que no período posterior iria nortear a sociedade mineira. Enriquecer 

estava acima de qualquer moral.   

Uma sociedade urbana, afoita por ideais de liberdade e com uma atividade rural 

secundária, este seria então o primeiro ponto e a primeira das contradições entre o 

período de origem de Minas enquanto ainda capitania em relação ao período agrarista já 
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voltado para a terra, em que a vida na fazenda passa a ser o núcleo central e não o 

contrário, como ocorre durante o auge do período aurífero.   

Nem a família, instituição orgulhosamente defendida pela sociedade patriarcal 

mineira no período agrarista, ou mesmo a Igreja, esteio da moral e dos bons costumes 

desta sociedade, escaparam a esta formação no período aurífero e só mais tarde, quando 

da ascensão da economia agrária é que tomariam os moldes ainda hoje presentes no 

imaginário do povo brasileiro como a representação de uma “mineiridade”, um jeito de 

ser mineiro. A tradição e o purismo que parecem ser o elemento mais marcante na 

manutenção destas entidades, não foram, nem de perto, o esteio inicial de sua gênese no 

período da mineração.  

Antes, o que se verificava era uma grande dificuldade de se constituir famílias 

regulares, dentro dos padrões exigidos pela legislação da época. Na falta de mulheres 

brancas, genitoras de herdeiros brancos, o que se percebe mais comumente é o 

concubinato entre brancos com índias e negras. Neste sentido, cai por terra o primeiro 

mito mineiro, o da família conservadora, a mais pura e típica instituição social. O 

passado de Minas Gerais, como nos chega hoje, está bem próximo da construção de um 

mito de fausto e tradição. Mas ao contrário, deparamo-nos com o oposto deste estado de 

grandeza. Em Minas, assim como no restante da colônia , o ambiente era mais propício 

à miscigenação do que propriamente à formação de uma família nos moldes cristãos e 

europeus.  

Não era incomum, por exemplo, que se encontrassem membros de ordens 

religiosas cometendo falhas de caráter moral, dados à corrupção e mesmo a crimes mais 

graves. O que não era de se estranhar, já que por muito tempo vigorou uma proibição de 

entrada de membros de ordens religiosas na capitania e o clero secular ali presente não 

era, por assim dizer, um grande exemplo de honestidade, nobreza e bondade. É comum 

encontrarmos na historiografia da época exemplos de eclesiásticos amasiados, como o 

padre Rolim, amásio da filha de Chica da Silva. Mas este nem era o maior dos 

problemas, já que era comum também verificarem-se histórias de padres 

contrabandistas e acusados de assassinatos, “Nas Minas, os que menos cuidam do 

serviço de Deus são os eclesiásticos” (CARVALHO, 2005, p. 57). Desta feita, se até 

mesmo alguns representantes da Igreja portavam-se de forma desonesta, que dizer da 

população comum? Esta, movida pelo ideal do enriquecimento rápido, não media 
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esforços para atingir seus objetivos. A sobriedade e a temperança, não foram, portanto, 

inicialmente, as maiores qualidades do mineiro. Eis aqui, um segundo ponto de 

contradição entre a formação original de Minas Gerais e o espírito de mineiridade mais 

tarde apregoado, diríamos mesmo sobre o mito de mineiridade formado mais tarde. 

 A crise da atividade mineradora foi aos poucos mudando o cenário econômico e 

social de Minas Gerais. Muitos mineiros passaram a desenvolver atividades voltadas 

para a agricultura e pecuária, o que antes era atribuído a uma minoria que se ocupava 

em produzir de maneira acanhada víveres que mal supriam a necessidade interna. Estas 

mudanças refletiram-se no desenvolvimento urbano, antes fortemente impulsionado 

pelo ciclo do ouro, e que a partir daí experimenta um atravancamento que mudou o 

passo e a direção da economia mineira. 

Estas mudanças não se refletiram somente na economia da capitania, 

significaram também mudanças numa estrutura mais abrangente, compreendendo 

também aspectos sociais e culturais. A Minas urbana deu lugar a uma Minas agrária e é 

a partir desta mudança que iremos perceber uma alteração no padrão de comportamento 

do mineiro. Antes afoito por liberdade, agora desenvolvendo um apego a uma nova 

tradição, uma tradição que foi sendo construída dentro de padrões patriarcais de 

organização social. E foi esta a imagem que se manteve fixada, a do homem da terra, 

conservador em sua essência, e não a do destemido homem do período aurífero. A 

instabilidade do ouro deu lugar à imobilidade e estabilidade que a terra oferecia. Neste 

sentido, mas sem querer estabelecer relações forçosas sobre a mudança de mentalidade 

que se deu no homem de Minas, percebemos que a própria terra impôs sobre este 

homem o ritmo de seus hábitos e comportamentos.     

O apego à tradição familiar e à religião veio com este novo modo de ser e de 

viver do mineiro, proporcionado em grande medida pelo trabalho na terra. O 

conservadorismo e sua relação com a família foram marcadamente as características 

mais fortes e as que mais se fixaram com a imagem e identidade do mineiro. No 

entanto, não é de nosso interesse nos aprofundar nesta questão, o que pretendemos com 

esta explanação é somente traçar, de forma breve, o caminho percorrido pelo mineiro, 

desde a origem da Minas do ouro até sua mudança para a Minas da terra, das Gerais, 

sendo este último período o entremeio entre a fase da mineração e a fase industrial. O 

que pudemos perceber é que a imagem cristalizada do mineiro em muito se trata de uma 
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construção que privilegia as características do período rural em detrimento do período 

anterior, neste sentido, o conceito de “tradições inventadas” oferece muitas respostas e 

respalda nossa intenção de situar e analisar as mudanças ocorridas na sociedade mineira 

pós-declínio do ciclo minerador.      

Quando afirmamos que a imagem do mineiro privilegia as características da fase 

agrária, não estamos de maneira alguma demandando questões que dêem a entender que 

Minas baniu de sua história o passado de fausto falso vivido pela capitania em seus 

primeiros tempos. Intentamos como já dissemos percorrer caminhos que nos apontem 

interpretações que nos levem a compreender melhor nosso objeto de estudo, a Crônica 

da casa assassinada. Entendemos que as representações destes períodos contam em 

muito para esta interpretação. Os fatos nos amparam e nos dizem muito sobre uma 

época, mas as representações que se fazem e que se fixam como imagens de um povo, 

de uma sociedade, dão conta de como o homem, vivendo em sociedade, conduziu-se 

dentro do processo de mudança a que se sujeitou ou a que foi sujeitado. 

O passado das Minas mineradora, das Minas do pretenso fausto, da opulência, da 

urbanidade, da liberdade, das rebeliões e motins, configura-se hoje como um elemento 

de formação que transforma o mineiro daquele tempo no orgulho de seus descendentes, 

mas ao mesmo tempo, é como se o novo homem das Minas, o que lavrou a terra, 

figurasse como o símbolo da superação de uma ruína. Do ouro de enriquecimento fácil 

para o cultivo das terras, este novo homem, que não mais contava com a sorte, mas 

somente com a força de seu trabalho, necessitava da constância, da temperança, da 

severidade, da disciplina, características completamente opostas às exigidas para que se 

obtivesse êxito nas empreitadas de busca pelo ouro, que pediam por ousadia e espírito 

aventureiro. 

A causa desta mudança nos hábitos talvez tenha sido o sucesso alcançado 

principalmente pela agricultura, com destaque para o avanço do café na Zona da Mata e 

Sul de Minas Gerais, no século XIX. O café conferiu a Minas poder dentro do círculo 

econômico nacional e a elevou ao status de estado dos mais importantes para a 

federação já no período republicano.  Esta elevação promoveu também as oligarquias 

rurais que cada vez mais se firmavam como grupo hegemônico na política nacional. 

Este poder proporcionou a Minas, mais especificamente às elites agrárias, novamente a 

possibilidade do enriquecimento e a assumir um importante papel na política nacional. 
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O espírito aventureiro dos tempos do ouro foi dando lugar com êxito ao 

conservadorismo e à estabilidade que a terra lhes proporcionava.  

Transferiu-se para a terra o desejo, a paixão. Desenvolveram-se 

antagonismos, inimizades e amizades. No panorama da época, 

instauraram-se instituições que fortaleceram a reprodução de modelos 

legitimados fundados na obediência à autoridade, na valorização da 

disciplina, na ênfase da cerimônia, na austeridade, na reserva.                          

(PAULA, 1999. p. 21)      

Minas reconstruiu-se, refez-se da terra, o mineiro tornou-se o homem da terra, 

mudando hábitos, condutas, pensamentos e sua forma de organização social. Nasce ali o 

mineiro austero, disciplinado. Este novo tempo é também o tempo da superação, tempo 

em que da crise enfrentada no passado, criou-se um sustentáculo conservador, 

embasado na obediência e respeito à figura centralizadora do patriarca. No entanto, se 

esta afirmação parece um tanto quanto pesada ou determinista, esclarecemos que, no 

contexto deste trabalho, buscamos apresentar argumentos que nos levem a compreender 

a formação deste mito da mineiridade, aí incluindo o temperamento, apego à terra, às 

raízes familiares, aos valores e à moral cristã na formação das oligarquias rurais, assim 

como a nova postura dos mineiros diante do quadro político nacional. Enfim, todos 

estes elementos contribuem para a formação e reformulação de códigos de conduta, de 

sistemas simbólicos que irão mediar as relações sociais.  

A capitania rebelde dos tempos auríferos contrapõe-se à imagem mais tarde 

formada sobre o mineiro de atos sempre sóbrios, avesso a mudanças, ligado à terra e à 

tradição familiar. Neste sentido, o que intentamos aqui é demonstrar que esta inclinação 

patriarcal e rural nem sempre ditou as regras de composição desta sociedade e que as 

instituições defendidas pela tradição mineira do século XIX são na verdade um 

desdobrar do resultado do declínio do ciclo do ouro e da mineração. 

Alceu Amoroso Lima em A voz de Minas mostrava-se orgulhoso da natureza 

perene do mineiro. Em seu discurso, a imagem enaltecida é a do mineiro da fase agrária. 

A descrição feita por ele em 1944 apresenta-nos uma sociedade conservadora: 

O mineiro é antes de tudo um sóbrio, sóbrio no comer, no vestir, no 

falar. Sóbrio no modo de sentir e de viver. Raramente se deixa arrastar 

por grandes entusiasmos. Suas posições não são arrebatadas e 

instantâneas. Antes recalcadas e tenazes. Essa sobriedade não é uma 

mutilação. Não é uma disciplina imposta. Não é nada de acrescentado 

e muito menos de dissimulado. É algo de absolutamente nativo.  
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Sobriedade mineira de vontade quer dizer dificuldade em tomar 

iniciativas, prudência, amor à garantia e à segurança, gosto de 

conservação e de ordem, da estabilidade e de equilíbrio. Tendência à 

rotina, mas tudo isso com tenacidade e desafio ao tempo. 

(AMOROSO LIMA, A Voz de Minas, 1983). 

Amoroso Lima trata com entusiasmo o mesmo atavismo que Lúcio Cardoso 

combateu quando levantou seu punhal contra Minas Gerais. Esta personificação da 

temperança podemos dizer, trata-se de uma criação mítica do mineiro amarrada ao 

tecido da formação de uma identidade forjada no decurso da história desta região. O que 

para Amoroso Lima tratava-se de algo “nativo” do mineiro, é de fato mais uma 

construção que foi se moldando ao longo dos tempos e em razão de diversos fatores 

externos e alheios ao nativismo dos habitantes das Gerais.     

A importância de contrapormos estes dois estados de espírito experimentados 

pelo mineiro, nos dois períodos distintos, está no cerne da compreensão da imagem 

apresentada por LC de suas personagens. O que se ensaia como usual nos costumes e 

hábitos, e aí está uma questão, estes hábitos e costumes são a repetição de um passado 

forjado não no cerne da criação mineira, mas em mudanças que foram se tornando 

necessárias. Na Crônica encontramos algumas descrições sobre a natureza dos mineiros 

utilizadas para descrever os Meneses, como por exemplo: “Porque os Meneses são 

parcos de gestos, e inauguram poucas situações no decorrer do tempo” (CCA, p. 27). 

No entanto, esta temperança descrita por Amoroso Lima e mesmo aqui nesta citação, 

quando Nina descreve os Meneses como seres com este mesmo temperamento, não se 

fazem somente do que lhes vai por fora, exteriorizado, há algo mais profundo, que ao 

mesmo tempo em que lhes tolhe, no sentido de os manterem ligados a uma memória 

ancestral, também põe em xeque a matéria que lhes molda e dá animação.     

A ação que atua sobre os Meneses é de uma estranheza desoladora, pois, apesar 

de se saberem na eminência do fim, ainda assim, conspiram todos por uma manutenção 

de algo já fadado ao insucesso. Ainda Nina, sobre as raízes dos Meneses e o medo do 

fim do modelo que se perpetua, diz: 

“E, coisa curiosa, o rumor que tanto temem não atinge a mim, conforme 

podem supor, mas aos Meneses. Aos Meneses de Vila Velha, desse 

tronco cujas raízes se aprofundam nos primórdios de Minas Gerais. [...] 

Repito, este mundo não me acusa, mas julga-os com severidade. [...] 

Vocês Meneses, são feitos de essência humana?” (CCA, p. 31).                    
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 Nina apresenta-se como estandarte que separa o fim de um tempo e início de 

outro, onde não cabem mais o apego a uma pretensa tradição e memória a um passado 

em vias de ser superado pelas transformações econômicas e sociais as quais os Meneses 

se recusam a acompanhar. Seria Nina, então, a personagem que evidenciará mais um 

ponto de contradição entre o mito da mineiridade agora contraposto a uma nova fase 

onde a tradição familiar centrada na terra, nas relações patriarcais e na imobilidade 

social perde lugar para as mudanças introduzidas na fase industrial que o país vivia. É 

Nina quem fecha este ciclo, é Nina o “anjo exterminador” das contradições e exageros 

que impedem os Meneses de se reinventarem dentro desta nova ordem. CCA põe em 

xeque a instituição de moldes patriarcais, evidencia seus vícios e a atrofia do sistema 

para que sua total corrosão encerre um ciclo para que outro se desenvolva.  

Assim posta, a sociedade descrita por Lúcio Cardoso é universal, ela representa 

uma síntese das oligarquias rurais mineiras e, apesar de tomarmos uma obra de ficção, 

nela se inscreve a óptica do autor sobre o mundo e a sociedade que o rodeavam e de 

onde podemos fazer uma leitura da realidade subjacente. A Crônica é um romance que 

se constrói sobre contradições e que apresenta as muitas contradições instaladas naquele 

grupo. A forma como as personagens descrevem o apego à tradição familiar, como 

sustentam a manutenção da instituição patriarcal através da manutenção da propriedade, 

em muito se assemelha ao processo vivido pelas oligarquias patriarcais mineiras em 

face do processo de decadência e da dificuldade que encontraram para adaptarem-se ao 

novo sistema que se delineava na década de 1920, quando ainda encontramos instalado 

o modelo primário exportar, mas que já se encaminhava para um novo modelo 

econômico em que a industrialização e a urbanização do país, impulsionadas em 

especial no período pós-crise de 1929, se avizinhavam.  Sobre este período e a 

conjuntura econômica que levou à decadência das oligarquias veremos mais adiante em 

tópico dedicado ao assunto. 
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2.2 De tradição em (con) tradição: a terra constitui novo sentido para o 

homem das Gerais 

 

Os costumes que marcaram o período aurífero foram dando lugar a uma 

construção paulatina do que se costuma chamar de mineiridade.  E isso só se tornou 

possível com a instituição de uma nova organização social, onde a importância da terra 

e da propriedade rural tomou para si o papel de protagonista tanto nas relações 

econômicas quanto nas relações sociais.    

A temporalidade da sociedade mineira, rompida com a decadência da 

mineração, se tem importância intrínseca para o desenvolvimento da 

mineiridade, é profunda do ponto de vista da criação de um ritmo 

histórico particular. A capitania de Minas no século XVIII vivia 

imersa numa temporalidade regida externamente.    

Ao esgotamento das lavras segue-se a ruralização, transformando a 

fazenda mineira no microcosmo do universo material, social e 

cultural. É o centro da vida e, portanto, fulcro da história de Minas.    

(ARRUDA, 1990, p. 135-136) 

A fazenda assume em Minas uma nova significação dentro do contexto marcado 

pela ruralização; ali, ela adquire tessituras muito distintas das fazendas nas demais 

regiões do país, principalmente em relação ao litoral. Esta nova marcação do tempo, 

ditado pela vida rural, dá também um novo sentido à concepção de regional, sendo aqui 

vista pelo mineiro como um sentimento de reconhecimento de si e ao mesmo tempo de 

diferenciação em relação aos demais, aos que se encontram fora de Minas Gerais. Ainda 

sobre esta questão, Arruda traz-nos a seguinte colocação sobre a especificidade da 

fazenda para o mineiro em relação a outras partes do país.  

No conjunto, as fazendas mineiras diferenciavam-se nitidamente das 

suas congêneres localizadas no litoral, ou em outras partes do 

território brasileiro. Sua natureza específica definia-se por seu caráter 

isolado, auto- suficiente e diversificado. A história de Minas torna-se 

marcada pelo predomínio da duração centrada na fazenda. [...] O ritmo 

do tempo, nessas condições, adquire outra intensidade; torna-se 

modorrento, quase parado, pois não flui com intensidade. Nada de 

realmente novo parece acontecer, tudo reduz-se à longa duração do 

quotidiano, aprisionado e contido no predomínio das relações sociais 

imediatas. (ARRUDA, 1990, p. 136) 
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O sentido de perpetuação talvez passe (por) e perpasse as relações que se foram 

construindo e que se constituiu no cerne da tradição patriarcal em Minas Gerais. A 

ordem em que se inscrevem as relações familiares e econômicas em muito está atrelada 

a este sentido de continuidade, de perpetuação de uma tradição, ainda que forjada, de 

um ideal hierárquico, contido no seio das relações tanto da família entre si, quanto na 

sua relação com o universo à parte da fazenda, onde se organizam outros microcosmos 

em torno da mesma lógica de composição social e que obedecem às regras ditadas pelas 

oligarquias rurais. Também ali, naquele espaço, nasce um discurso que reverberaria 

tanto na política quanto na economia do país, um discurso de ideologia marcadamente 

conservadora que visava a preservação do grupo de oligarcas mineiros dentro do cenário 

nacional e local.    

A fazenda é um universo dentro de outro universo, mas é a partir dela que se 

compõem os elementos que darão sentido ao universo exterior a ela. A decadência das 

lavras ocasionou uma inversão de núcleos, como já dissemos, onde a vida urbana não se 

extinguiu, mas passou a ser regida pelo ritmo ditado pela vida rural. Se compararmos a 

cidade deste período com as cidades no período aurífero veremos que ali, naquele 

momento, o rural sobrepôs-se ao urbano ao contrário do que ocorrera em outras regiões, 

principalmente no nordeste do país em que a relação é inversa. Nesta região em 

particular, as fazendas, os engenhos coloniais, ocupam em primeira instância um lugar 

de centralidade econômica e social e só a partir do declínio da atividade rural é que o 

centro de poder se transfere para as cidades.  

A mescla, durante o século XIX, entre passado urbano não totalmente 

excluído e uma sociedade predominantemente rural confere a 

diferença específica de Minas. O urbano, resgatado pela memória e 

recriado nas pequenas vilas e arruados, impediu de certa maneira o 

desaparecimento absoluto dos antigos estilos de convivência social. 

Recuperar estes traços e recompor o espaço de sociabilidade aí gerado 

constitui, pois, tarefa fundamental. [...] 

 Assim, se as Minas produziram uma sociedade essencialmente 

urbana, no século XIX o quadro social foi principalmente rural e as 

cidades deixaram de ser autônomas, transformando-se em 

prolongamentos dos empreendimentos agrícolas. O burburinho do 

espaço urbano foi substituído pela modorra do mundo rural.  

Em Minas, dadas as especificidades da estrutura rural da província, 

manifesta-se certa tendência ao acentuamento e cristalização dos 

traços agrários. Por isso, a clivagem entre esses dois momentos 

adquire feição bastante radical, pois uma coisa é caminhar da vida 
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rural para a vida urbana e outra é recuar para o universo mais limitado 

do campo, tendo já passado pela urbe.    (ARRUDA, 1990, p.161-162) 

De fato, o caso de Minas é bastante peculiar em relação ao processo de 

desenvolvimento existente nas demais regiões do país. Atentemo-nos para o fato de que 

a terra toma relevância significativa neste contexto e, no limite, a própria organização 

possível de se manter neste sistema estabelece uma espécie de ordem de importância, ao 

mesmo tempo em que esta ordem constituirá um conjunto de representações simbólicas 

do que seria para o mineiro agora ligado à terra, e ao tempo marcadamente mais lento e 

estável a ordem da tradição.  Em primeiro lugar estaria a terra, e a partir daí é que se 

seguiriam os demais elementos, mas todos eles interligados. A família é, neste 

microcosmo da fazenda, o elemento de composição da relação imediata, é também ela a 

depositária do sentido de futuro de uma estirpe ao mesmo tempo em que também é a 

ligação com o passado, é o devir e é também o telos que se constitui da memória do 

tempo passado como imagem tanto do fausto de um tempo ido quanto da relação com o 

presente.  

A família torna-se o repositório da identidade porque a decadência- 

que jamais é pessoal, mesmo quando atinge todo um segmento da 

sociedade só é percebida e sentida no plano das relações imediatas. De 

outro lado, o apego ao passado, enquanto forma de preservação da 

identidade, pode originar certo culto à família, vista como símbolo da 

vivência de um tempo glorioso. É por isso que as memórias significam 

a tentativa de recuperação, no nível imaginário, da antiga posição 

social da família, ou mesmo que se criou em torno dela.  

Dessa forma, a decadência não só constitui memórias como recupera a 

dimensão ritualística.  (ARRUDA, 1990, p. 194)  

No entanto, todas estas afirmações levam-nos a questionar o que representou de 

fato a decadência nesta região do país, tanto no período aurífero, quanto no período 

agrarista. Não poderíamos falar em decadência no sentido mais estrito da palavra, já 

que, em Minas percebemos uma recriação constante das relações econômicas e sociais 

em virtude das mudanças ocorridas ao longo da história. Qual a dimensão real alcançada 

por este processo de inversão do urbano para o rural? Pensamos a decadência, neste 

sentido, como uma etapa dentro do processo de desenvolvimento de uma nação, uma 

etapa ligada ao desenvolvimento do capital, mas ao invés do progresso tecnológico há 

uma inversão proporcionada por uma espécie de permanência amalgamada ao passado, 

a decadência seria então um impulso rumo ao progresso, mas, em sentido contrário, já 

que ali em Minas, o fluxo econômico pós- declínio das minas não foi modernizante, ao 
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contrário, a solução para a superação da crise encontrou lastro na atividade agrária, de 

natureza conservadora.     

A decadência de Minas é relativa, pois, muito embora na inversão da 

economia mineira houvesse certa tendência ao isolamento, este nunca 

foi absoluto.  [...] Minas Gerais passou a prover de produtos outros 

mercados provinciais. Daí, não haveria decadência efetiva, mas 

apenas a confecção de nova etapa da vida humana coletiva.  

A concepção de decadência seria, então, produto de uma época 

determinada, marcada por uma dinâmica de continuo progresso.  

(ARRUDA, 1990, p. 159)        

Muito se especula sobre a lide dos mineiros em suas terras e também sobre suas 

relações familiares e sociais. Isto seria o que forma o mineiro e a mineiridade. 

Estabelecer nexos que levem à compreensão desta mineiridade incorre em esclarecer 

alguns aspectos que marcaram esta sociedade. Dentre estes aspectos encontram-se os 

objetivos ligados à mudança nas estruturas econômicas, mas também os aspectos mais 

subjetivos, como a mudança nos padrões de organização e das relações sociais, na 

reformulação do modo de viver e dos hábitos deste homem que agora se tornou um 

homem da terra. Aspectos objetivos e subjetivos se interpenetram, já que em uma 

sociedade nenhum aspecto, seja ele político, econômico, social ou cultural está 

dissociado do outro. Assim, o esforço que se empreende para manter e, mais que isso, 

para alavancar a economia tem primordialmente a intenção de fortalecer o grupo 

oligárquico mineiro que se formara e que contava com a forte concorrência paulista no 

segmento de produção agrária, em especial na produção do café. Sobre este aspecto 

Arruda acrescenta: 

A ruralização da economia de Minas durante o século XIX, florescida 

no terreno da decadência dos veios mineradores, poderia significar um 

processo de retomada, de expansão dos novos setores. Tal não 

aconteceu. Mesmo a economia do café da Zona da Mata mineira ficou 

longe, em dinamismo, da cafeicultura de São Paulo. [...] 

Se Minas Gerais não vive propriamente uma situação estagnada, 

debate-se numa economia pouco ativa, sem condições de absorver os 

seres sociais num padrão societário dinâmico. Nesse quadro, a classe 

dominante em Minas vive perseguida pelo espectro da decadência, 

expondo a fragilidade de sua sustentação material. Quando comparada 

à paulista, a oligarquia mineira era “frouxamente vinculada ao sistema 

produtivo, e por outro, [era]... alto o grau de vinculação da oligarquia 

paulista econômica”. Assim, dada a fragilidade da classe dominante, 

desenvolveu-se em Minas a necessidade da articulação política, para 

fazer frente à urgência das questões econômicas e sociais. (ARRUDA, 

1990, p. 230)  
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A agressividade paulistana frente aos negócios do café fez com que os mineiros 

administrassem sua economia e toda a teia de sua organização social (para a 

manutenção de uma oligarquia rural) com base em articulações políticas, como vimos 

em Arruda. Estas articulações propiciaram o fortalecimento de Minas Gerais no cenário 

econômico, ainda que São Paulo configurasse como maior produtor que Minas. Prova 

disso está no fato de que Minas Gerais dividiu com São Paulo, por longo período de 

tempo o governo do país, o que ficou conhecido como a “política do café com leite”. O 

arranjo só viria a ser interrompido com a descentralização do poder proporcionada pelo 

impulso industrializante que o país viveu mais intensamente a partir da década de 1930, 

período decisivo para as oligarquias agrárias nacionais, quando há um grande estimulo à 

industrialização com bases nacionais e, por conseguinte, o declínio do poder das 

oligarquias agrárias.    

Na década de 30, o impulso industrializante, que proporcionou a ascensão de 

novas classes dominantes, longe dos grupos das oligarquias rurais, não significou que 

Minas tivesse sido posta como carta fora do baralho no cenário político e econômico. 

Percebe-se um enfraquecimento dos produtores, que mais tarde seria confirmado com a 

decadência destes grupos dominantes e que se viram obrigados a se ajustarem diante  

desta nova realidade de mercado. Seria então a sociedade mineira marcada pelo 

compasso de suas raízes e tradições, muito mais que pelos novos ventos de 

modernização que sopravam no país? Eis uma questão que nos parece de alguma forma 

ter resposta positiva, ainda mais se levarmos em conta que o sentimento de mineiridade 

experimentado pelas elites agrárias do estado (que também o levavam como discurso 

político que lhes conferia originalidade ante as demais regiões do Brasil) não cessara, 

permanecendo ainda como discurso que os diferenciava em relação aos outros estados 

do Brasil. 

Bernardo Mata-Machado em artigo intitulado O poder político em Minas 

Gerais: Estrutura e formação (1986) estabelece alguns relevantes aspectos sobre o 

caráter centralizador de poder desenvolvido por Minas no cenário nacional. Entre os 

argumentos constam desde a posição geográfica privilegiada do estado até aspectos 

econômicos, sociais e psicológicos. Estes últimos nos chamaram a atenção para a ideia 

de Alceu Amoroso Lima que via no mineiro, na elite agrária mineira “uma força 
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estabilizadora” (1986). Mata- Machado a respeito da ideia de Amoroso Lima sobre o 

mineiro e Minas Gerais constata:   

Alceu Amoroso Lima fala em centralidade sociológica e psicológica 

de Minas. O mineiro seria o tipo étnico mais representativo do 

"autoctonismo racial" brasileiro e Minas uma encruzilhada por onde 

passam "todas as mensagens de nossa gente". (MATA-MACHADO, 

1986, p. 92) 

Este discurso também encontramos em CCA, na fala de Demétrio, o irmão mais 

velho, que assume na escala hierárquica que rege o grupo, a função de patriarca. O 

discurso da personagem em muito se alinha aos discursos políticos encontrados na 

historiografia mineira da época. Não nos surpreende tal fato, uma vez que o romance de 

Lúcio foi arquitetado sobre os alicerces da tradição patriarcal e dos discursos das elites 

mineiras, com os quais o autor assumidamente travava uma guerra particular.  

O Sr. Demétrio, de natureza tão arraigadamente mineira [...] amava 

ele a chácara, que aos seus olhos representava a tradição e a dignidade 

dos costumes mineiros – segundo ele os únicos realmente autênticos 

existentes no Brasil. (CCA, p.55)  

A Crônica da casa assassinada, neste sentido, parece-nos uma afirmação desta 

tendência patriarcal em viverem de um passado pretensamente glorioso, mesmo quando 

a situação se apresenta de maneira diversa. O orgulho que dispensam às instituições 

tidas como tradicionais é mais um dos discursos que tinham por intenção a preservação 

da ordem estabelecida. No romance encontram-se inscritas as relações que marcavam a 

organização das sociedades patriarcais no que diz respeito ao culto à terra ou à fazenda, 

como também em relação à organização que se dava socialmente.  

Os vícios do poder patriarcal são em diversos momentos recontados por Cardoso 

em seu romance, reafirmando esta marcha lenta em que seguiam estas famílias com o 

simples intuito de permanecerem inertes não no tempo, mas na hierarquia que os havia 

estabelecido em um passado próximo como senhores de mando e poder. Os grandes 

proprietários de terras ditam as regras de composição social e econômica uma vez que a 

influência do grupo faz sentir-se em todos os setores da sociedade, até mesmo sobre a 

igreja. A natureza destas relações é mediada pelo conservadorismo, onde as regras 

impostas por estas elites são obedecidas pelos demais segmentos da sociedade que se 

encontram em relação inferior econômica e socialmente; neste aspecto insere-se 

também a mulher, tida como submissa e inferior dentro destes sistema. Mas os laços de 
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obrigação tornam-se frágeis quando a derrocada destas famílias torna-se aparente, a 

ação arrasadora do declínio econômico faz sentir-se em vários aspectos, mas é na 

propriedade, símbolo maior da riqueza e ostentação que os sinais visíveis da decadência 

são percebidos.     

A casa é a mesma, mas a ação do tempo é bem mais visível: há outras 

janelas que não se abrem mais, a pintura passou de verde ao tom 

escuro, as paredes gretaram-se pelo esforço da chuva e, no jardim, o 

mato misturou-se às flores. [...] Cessamos bruscamente no tempo, e o 

nosso lento progresso para a extinção, é um clima a que você talvez 

não se adapte mais. Apesar de tudo resta louvar o espírito da família 

Meneses, esse velho espírito que é nosso único ânimo e sustentáculo: 

e este ainda é o mesmo, integral como um alicerce de ferro erguido 

entre a alvenaria que cede. Você nos encontrará imutáveis em nossos 

postos, e a noção de carência de muita coisa, outras, porém se avivam 

e se fortalecem em nosso íntimo: somos assim, por circunstância e por 

fatalidade, mais Meneses do que nunca. (CCA, p. 118). 

O depoimento consta da carta de Valdo Meneses a Nina. É um desabafo, mas 

também é a confirmação do declínio de uma família que se apega a um passado e 

desvia-se do tempo presente. Em CCA, Cardoso nos apresenta uma série de indícios que 

nos dão conta da consciência do declínio, da ruína econômica e social, mas que ainda 

assim prossegue relutando. É o descompasso frente ao novo a marca dos Meneses. É 

também o descompasso o princípio da ruína da propriedade e, mais que isso, do fim da 

tradição familiar que se tenta a todo custo preservar.  O aspecto de abandono e ruína só 

ressalta o ambiente de decadência em que vivia a família, que tem em seu último 

repositório material a ação da degradação agindo silenciosamente, sem que haja a 

sinalização de que algum esforço esteja sendo empreendido no sentido de reverter tal 

situação.  

O caso de Minas Gerais é um caso à parte, mas não único na decadência das 

elites agrárias, mas possivelmente a própria formação ou mesmo a reformulação da 

sociedade pós-declínio do ciclo aurífero tenha impregnado no mineiro esta aversão pela 

mudança repentina. A terra como dissemos antes, é regida pela disciplina, pelo tempo 

da natureza e não pelo tempo humano, transformando assim, o tempo destes grupos no 

tempo da terra. 
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Não queremos com isso apresentar uma explicação estanque, definitiva, 

buscamos apresentar antinomias que foram sendo perpetuadas nas relações 

estabelecidas naqueles espaços. A intenção aqui é de juntar vários lados que compõem o 

romance para assim buscar uma compreensão do que foi a sociedade nele representada, 

das relações que ficticiamente aparecem ali, mas que representam, na realidade, um 

universo mais amplo, que transpõe o papel na medida em que representa  aspectos de 

uma sociedade real, no sentido de existente. 

Norbert Elias sobre as relações entre os indivíduos e destes com a sociedade nos 

fala:  

A relação entre os indivíduos e a sociedade é uma coisa singular. Não 

encontra analogia em nenhuma outra esfera da existência. Apesar 

disso, a experiência adquirida observando-se a relação entre as partes 

e o todo em outras esferas pode ampliar os hábitos mentais. Não se 

compreende uma melodia examinando-se cada uma de suas notas 

separadamente, sem relação com as demais. Também sua estrutura 

não é a outra coisa senão a das relações com os demais. [...] 

Deve-se começar pensando na estrutura do todo para se compreender 

a forma das partes individuais. (ELIAS, 1994, p. 25) 

Elias é enfático em assumir a postura de compreender um todo através das 

partes, não deixando de lado nenhum aspecto que, mesmo parecendo irrelevante em um 

primeiro plano, toma um lugar de destaque se analisado dentro da macro estrutura. 

Assim, para nós também, a compreensão destas partes que compõem a sociedade aqui 

analisada, são de suma importância.  

O estudo dessas relações implica em voltarmos nosso olhar para um gestual 

cotidiano corriqueiro para estas famílias, mas que encerra em si um leque de 

explanações sobre como funcionava de fato esta sociedade agrária. Implica em desfazer 

mitos e assomos de grandeza que cercam estas esferas.  Compreender a organização 

social de uma corte francesa, como o fez Norbert Elias, ou de uma sociedade patriarcal 

rural mineira, implica captarmos em ambas as sutilezas das relações, a importância dada 

a cada membro, a cada parte da formação deste todo. 

O espaço destas relações é mediado pelo poder simbólico estabelecido por uma 

memória coletiva que por sua vez legitima as formas de poder acolhidas por estes 

indivíduos. Então, poderíamos empreender daí que as relações de poder nestas 

sociedades estão todas permeadas por experiências passadas mal sucedidas e que a 
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partir destas incertezas estabeleceram novas relações de poder, baseadas em 

expectativas de acerto. 

Em Crônica da casa assassinada percebemos a presença dos laços parentais que 

primavam pela manutenção do clã, da estrutura social e da hierarquia. A chácara é o 

mais importante elemento, pois a fazenda neste contexto, já havia sido deixada em 

segundo plano em virtude das sucessivas crises econômicas e do endividamento do 

grupo junto a bancos e a outros comércios locais.  As terras da fazenda continuam ainda 

fazendo parte dos bens da família, mas de lá não havia mais possibilidade de se retirar o 

sustento, servindo esta apenas como pasto alugado em algumas épocas do ano, o que 

prova que nenhum tipo de produção agrária fazia mais parte das atividades do grupo. A 

necessidade de manutenção das terras não se justifica neste contexto, apenas serve como 

espaço onde as relações ainda se desenvolvem, mais como uma obrigação de 

manutenção do que propriamente como um meio de vida.  A chácara, para esta família é 

quase como um estado de espírito, é uma prova do poder e da força de seus 

antepassados e, por conseguinte, do destino ao qual estão fadados a reproduzir em nome 

de uma memória.  

 A fazenda para os Meneses representava, assim como para os mineiros, um 

universo particular, um lugar de memórias, estórias e histórias, sendo a principal função 

de seus membros protegê-la. A terra é o símbolo da situação de nobreza, noção herdada 

do período colonial quando somente os “homens bons” eram agraciados com lotes de 

terra que eram repassados de geração em geração. Para estes oligarcas, mesmo vivendo 

em ruínas, manter a ordem das coisas tal qual sempre foram significa a manutenção do 

status quo, mas também a manutenção do clã. Os Meneses, assim como muitos 

membros da elite patriarcal rural mineira, mantiveram-se até o fim apegados ao nome e 

à tradição da terra, da casa, do passado, relutantes em acompanhar as mudanças que os 

empurravam rumo a esta reconfiguração imposta pelo novo arranjo econômico e social 

que se delineava.  

Organizados em torno de uma ordem social fechada, onde a hierarquia das 

relações se estabelecia em torno da figura patriarcal do chefe da família, os Meneses do 

passado organizavam-se em torno de bases escravocratas e com uma economia que se 

firmava em bases agro-exportadoras. A sociedade retratada em CCA é apenas um 

esboço da força representada pelas gerações anteriores que foram, ao longo da história, 
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perdendo espaço no cenário econômico nacional, diante das sucessivas crises. Ali, o que 

se reproduziam eram hábitos adquiridos, valores e discursos repetidos pelo grupo, mas 

que vão perdendo sentido à medida que a nova configuração econômica e social os 

empurra para uma direção desconhecida.  

A instabilidade sentida pelos Meneses é também a instabilidade vivida pelas 

oligarquias nacionais no período pós 1930 e ainda que não haja localização temporal no 

romance podemos, através de indícios, inferir que os Meneses do romance localizam-se 

neste espaço de tempo. O ambiente economicamente instável que atravessam as 

personagens atinge outros aspectos da relação familiar que não somente a econômica, 

ali o sujeito é atingido em sua essência. A ação desestabilizadora atinge aspectos 

psicológicos que antes eram o sustentáculo das instituições, transformam em 

anacrônicos os discursos que primavam pela moral, pela manutenção da família de 

ordem patriarcal, pela manutenção da própria propriedade rural nos moldes propostos e 

defendidos pelo grupo, que não esboça reação diante da nova realidade. Ao que nos 

parece, os esforços empregados pelo grupo estão justamente em nadarem contra uma 

corrente que já os arrasta, tal é a incapacidade destes em se alinharem às mudanças que 

se apresentam no cenário econômico e social do Brasil. O ciclo de decadência já se 

apresentava anteriormente, quando o grupo deixa a fazenda Santa Eulália para viver na 

chácara, demonstrando que o declínio da família já se desenhava em épocas anteriores. 

A terra, então aporte econômico das oligarquias, perde lugar para as indústrias 

incentivadas pelo Estado no período inaugurado na década de 1930. A industrialização 

consumia os maiores esforços do governo, que pretendia assim descentralizar o poder e 

blindar a economia do país contra os efeitos das crises externas. A permanência de uma 

economia com bases agrárias e voltada para a produção do café não garantiria tal efeito. 

Neste contexto, os grandes proprietários de terras que perdem espaço no cenário político 

e econômico nacional, careciam de se reinventarem diante da nova realidade. Somente a 

produção de café não mais garantiria a estabilidade do grupo. Note-se que no romance 

CCA, a família Meneses recusa-se a buscar novas alternativas a fim de se recompor 

economicamente. Na terra e na pretensa tradição que defende encontra-se o entrave para 

a recomposição do grupo. Ali percebemos uma crítica implícita do autor ao movimento 

de muitos membros da oligarquia mineira ao processo de modernização que se instalara 

no país pós década de 30. Este apego à terra, ao arcaico, ao discurso anacrônico que 
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encontramos na CCA,  e que é por fim a alavanca para a destruição total da família, é 

um dos aspectos amplamente combatidos por Lúcio Cardoso.  

Fato é que a conjuntura que se apresentava desarticulara a organização das 

oligarquias; também ali, no romance, é contraposto o moderno ao arcaico, o primeiro 

representado pelo espírito mineiro incutido na família Meneses, o segundo representado 

por Nina, que não vê na improdutividade das terras da família nenhuma solução viável 

para saírem da crise econômica que se instalara e que afeta profundamente as relações 

ali desenvolvidas. Não há solução senão a venda das terras para a quitação das dívidas e 

um investimento do capital restante em outra atividade.  São duas imagens contrapostas 

que se contrastam num estranhamento que estremece o que ainda resta da tradição 

patriarcal que se mostra insustentável, anacrônica e praticamente obsoleta. Ali se tem 

um retrato do que a estagnação e o apego ao status, agora muito mais simbólico que 

real, poderiam causar aos grupos que se recusassem a caminhar no compasso dos novos 

tempos. 

Das maiores inverdades que a crítica possa ter proferido contra Cardoso e sua 

literatura, a maior está na negligência aos aspectos políticos e econômicos em seus 

romances. Ainda que o pano de fundo para suas obras seja o drama humano, há que se 

perceber que o autor capta de maneira muito profunda estes aspectos. Eles aparecem 

revestidos na atmosfera de conflitos psicológicos que norteiam a trama, mas 

centralmente, se bem notarmos, estará sempre a questão da perda do valor da terra, o 

que representaria a perda do status social e a desagregação de outras instituições que 

eram marcas da organização desta sociedade, como a família e seus valores morais. 

Além é claro, do enfraquecimento da religião, esteio da consciência moral e aparato de 

manutenção dos costumes, como também de uma visível crise de identidade, do que se 

chama de espírito mineiro, em relação à constituição e manutenção de tradições que já 

não se sustentam.   

A decadência do sistema oligárquico não se deu do dia para a noite, há um 

interregno entre o ápice e o declínio do grupo dentro do cenário econômico e político do 

país. O cenário econômico nacional sempre conviveu com crises de mercado, no entanto 

nenhum outro afetou tão profundamente as estruturas em que se firmavam as 

oligarquias quanto a centralização do poder pelo Estado e o incentivo à industrialização, 

no pós 1930. Toda uma conjuntura de fatores somados, que estavam atrelados a fatores 
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internos e externos da economia, foram responsáveis pela ruína das oligarquias rurais. 

Sobre estes aspectos apontaremos no próximo tópico as condições conjunturais que 

levaram à instabilidade destes grupos. 

 

2.3 Um “lento progresso para a extinção”: conjuntura econômica 

nacional e o declínio das oligarquias rurais no pós década de 1930 

 

O caminho percorrido pelas oligarquias rurais que compreende do apogeu ao 

declínio do modelo econômico no qual se inseriam estas elites no cenário nacional 

encontra-se entre os anos de 1889 e 1930. Embora estes grupos já figurassem de 

maneira bastante expressiva no período Imperial, é com o advento da Primeira 

República, instaurada em 1889, que o país experimentará mudanças mais significativas 

no que diz respeito à expansão material, proporcionada em grande medida pela 

expansão da produção de gêneros tropicais voltados para o mercado externo, logo o 

grupo de oligarcas produtores foram diretamente favorecidos por este contexto. 

Dentre os gêneros produzidos no Brasil, o café é, sem sombra de dúvidas, o 

produto mais importante para a economia nacional no período. Segundo a historiadora 

Ana Luiza Martins (2008) “na nova ordem republicana, política, sociedade e cultura se 

entrelaçam com os cafezais” (MARTINS, 2008, p. 187). O fato de estes aspectos 

orbitarem em torno do aumento da produção e da comercialização do café demonstra a 

força de ação tanto do produto, que adquiria cada vez mais importância para o país, 

quando de seus produtores, que se firmavam como classe dirigente hegemônica.    

Ao longo da Primeira República (1889-1930), especialmente, 

conjugam-se o surto econômico advindo daquela monocultura e a 

construção de uma classe dirigente, que abraçou modelos políticos e 

projetos de hegemonia nascidos à sombra dos cafezais. Um breve 

retrospecto da trajetória desta cereja reluzente, que já fora sustentáculo 

da Monarquia, ilustra a histórica conjunção “República e cultura 

cafeeira”, no Brasil. (MARTINS, 2008, p. 187)  

O surto econômico do qual nos fala Martins foi possibilitado pela junção de 

fatores internos e externos que beneficiaram diretamente os produtores de café. De um 

lado, no cenário externo, havia o desenvolvimento das populações norte americanas e 

européias, o que ocorria em grande medida, por conta da crescente industrialização 
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destes países e pelo impulso do comércio internacional, incentivado pelo liberalismo 

econômico ali praticado. 

Sendo o Brasil naquele momento um dos maiores produtores de matéria prima e 

de gêneros tropicais, o incremento econômico internacional beneficiou diretamente os 

produtores rurais brasileiros que desenvolviam suas atividades voltadas para o mercado 

externo. A economia cafeeira passa a ocupar lugar de relevo neste contexto e o advento 

da República fez eclodir uma onda ainda mais favorável ao produto. A ação do Estado 

favorecia o grupo de oligarcas, oferecendo vantagens e proporcionando o 

desenvolvimento do mercado com incentivos econômicos cada vez mais favoráveis aos 

produtores de café. Caio Prado Júnior faz um resumo do que representou o advento da 

República no que tange a aspectos econômicos no período:   

A República, rompendo os quadros conservadores dentro dos quais se 

mantivera o Império apesar de todas as suas concessões, desencadeava 

um novo espírito e tom social bem mais de acordo com a fase de 

prosperidade material em que o país se engajara. Transpunha-se de um 

salto o hiato que separava certos aspectos de uma superestrutura 

ideológica anacrônica e o nível das forças produtivas em franca 

expansão. Ambos agora se acordavam. Inversamente, o novo espírito  

dominante, que  terá quebrado resistência e escrúpulos poderosos até 

havia a pouco, estimulara ativamente  a vida econômica do país, 

despertando-a para iniciativas arrojadas e amplas perspectivas. 

Nenhum dos freios que a moral e a convenção do Império antepunham 

ao espírito especulativo e de negócios subsistirá; a ambição do lucro e 

do enriquecimento consagrar-se-á como alto valor social. O efeito 

disto sobre o país não poderá ser esquecido nem subestimado. 
(PRADO JR, 1970, p.209) 

Os incentivos e os grandes investimentos empregados nas lavouras de café, além 

de darem um impulso à economia nacional, também foram responsáveis pela formação 

do que se costuma chamar de “complexo cafeeiro”. Para que este complexo se 

desenvolvesse, foi necessário o investimento em outras áreas, afinal, para que o produto 

fosse valorizado no mercado externo era necessário que o sistema de produção, desde o 

plantio, colheita e envio para o exterior garantisse grãos de qualidade superior. Para 

tanto, neste período, foram empregados investimentos em estradas de ferro, que 

facilitavam o escoamento da produção e ainda barateavam os custos do transporte. 
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Outros setores da economia, do qual dependiam diretamente o melhoramento e o 

aumento da produção do grão também receberam investimentos, como o setor de 

produção de fontes de energia, ligado ao funcionamento de maquinários mais modernos, 

também adquiridos neste período, além, é claro, da busca pela especialização técnica 

que ofereceria suporte para a melhoria do plantio de grãos.  Portanto, a produção do 

café alavancava outros setores da economia nacional formando em torno de si bases que 

mais tarde serviriam como apoio à industrialização do país. 

A fixação da economia brasileira em bases agrárias de gêneros destinados à 

exportação contou também com maciços investimentos de capital estrangeiro, que teve 

sua entrada estimulada pelo governo brasileiro. O capital estrangeiro favorecia e 

estimulava a modernização do país. Em História do café (2008), Ana Luiza Martins 

destaca a importância das empresas estrangeiras para a composição do cenário 

econômico brasileiro no período em questão e ressalta a amplitude da participação de 

algumas empresas como a Theodor Willie & Co e a E. Johnson & Co que expandiram 

seus negócios no Brasil alcançando vários setores, além do tradicional mercado 

cafeeiro. Sobre a participação e investimento das companhias estrangeiras no mercado 

nacional, a autora nos oferece a seguinte reflexão: 

A presença do capital estrangeiro no Brasil – longe de ser uma 

imposição isolada dos países imperialistas – resultou de mecanismos 

inerentes ao avanço do capitalismo internacional. Naquele momento, 

sua entrada, estimulada pelo governo brasileiro, concorreu para a 

modernização do país, enquanto garantia a reprodução do capital 

nacional ao articular a economia brasileira para o mercado mundial. 

(MARTINS, 2008, p. 199)           

Neste sentido, as empresas internacionais fortaleciam os laços comerciais entre o 

Brasil e o mercado capitalista internacional, uma vez que sua participação não era 

restrita à comercialização do produto, antes, inseriam-se em todas as fases do processo. 

Atuavam desde a comercialização do produto no mercado externo ao financiamento e a 

concessão de empréstimos aos fazendeiros produtores de café; muitas empresas 

inclusive produziam o café, era comum que adquirissem fazendas produtoras. Por outro 

lado a participação maciça destes investidores estrangeiros, ao mesmo tempo em que 

estimulava o mercado interno, também concorria para uma dependência cada vez maior 

do setor em relação ao capital internacional. Note-se que as bases em que se estabelecia 

a estrutura econômica nacional tornavam-se frágeis pelo fato de terem sido gestadas na 
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dependência do capital e do consumo do mercado externo. Como explica Prado Júnior 

em História econômica do Brasil: 

Mas ao mesmo tempo que se ampliavam as forças produtivas do país e 

se reforçava o seu sistema econômico, acentuavam-se os fatores que 

lhe comprometiam a estabilidade. A concentração cada vez maior das 

atividades na produção de uns pouco gêneros exportáveis, e a 

estruturação de toda a vida do país sobre base tão precária e 

dependente das reações longínquas de mercados internacionais fora do 

seu alcance, tornavam aquele sistema essencialmente frágil e 

vulnerável. E paradoxalmente, cada passo no sentido de ampliá-lo 

mais o comprometia porque o tornava mais dependente. (PRADO JR, 

1970, p.211)   

No campo político, encontramos um alinhamento do regime republicano com os 

interesses dos produtores de café, tendo o Estado despendido grandes esforços para 

manter a alta produtividade do setor, inclusive intervindo diretamente no mercado para 

manter a valorização e os lucros dos produtores diante das oscilações de mercado. A 

política intervencionista estatal respaldou a produção cafeeira em vários momentos de 

crise através de políticas de compensação de perdas.  

O grupo de oligarcas produtores de café tornava-se cada vez mais fortalecido, 

influenciando diretamente as decisões do Estado. Um exemplo da força dos produtores 

de café é a “política do café com leite”, uma referência aos estados de Minas Gerais e 

São Paulo, maiores produtores de café que intercalavam seus representantes na 

presidência do país. Este jogo se inicia ainda com primeiro presidente civil, o paulistano 

Prudente de Morais, em 1894, sendo o ciclo interrompido somente durante os períodos 

de governos militares. No total de 11 presidentes na Primeira República, nove deles 

eram ou de São Paulo ou de Minas Gerais, ou seja, o Brasil encontrava-se sob o 

domínio destes estados, e mais que isso, à mercê das decisões dos fazendeiros que se 

organizavam para compor também o cenário político nacional.      

Os estados de São Paulo e Minas Gerais contavam com oligarquias 

fortes, que respondiam por partidos republicanos bem arregimentados, 

dispunham dos maiores eleitorados do país, em razão de suas 

expressivas populações, com bancadas expressivas na Câmara 

Federal. Seus representantes eram agentes poderosos na cadeia 

produtiva do café, figurando como grandes produtores e exportadores, 

ramificando-se pelas atividades empresariais afetas ao transporte e 

comercialização do produto. Naquele quadro de economia 

monocultora, a força desses grupos e estados potencializava-se, 

conferindo-lhes liderança, hegemonia e autonomia. (MARTINS, 

2008.p.190)           
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Desta feita, o regime político convergia para a centralização de poder nas mãos 

dos oligarcas produtores de café de São Paulo e Minas Gerais, uma vez que o Estado 

estava dominado por aquela elite que tomava decisões visando favorecer seus próprios 

interesses em detrimento dos interesses do restante da nação. O grupo de oligarcas 

encontrava-se naquele momento bem organizado e fortemente coeso em relação à 

política nacional. Todos estes elementos favoreceram sobremaneira para o 

fortalecimento das oligarquias cafeeiras do sudeste, grupos que se tornavam cada vez 

mais poderosos, diríamos unânimes, tanto em sua região quanto no cenário político 

nacional.  

Em torno destas oligarquias desenvolveram-se relações sociais embasadas na 

dependência, fosse ela econômica ou de proteção, uma vez que os grandes proprietários 

de terras congregavam em torno de si uma vasta gama de sujeitos que deles dependiam 

direta ou indiretamente. O círculo de relações que orbitava em torno da figura destes 

fazendeiros do café adquiria contornos muito particulares. A autonomia dos oligarcas 

era cada vez mais reafirmada diante da importância que adquiriram para o país e da 

influência que exerciam em todos os setores da sociedade brasileira.   

Todos estes fatores de fato influenciaram os rumos da economia nacional, que 

mais tarde, diante das crises econômicas internas e externas, depara-se com entraves 

gerados pelo forte estímulo ao setor agrário, em detrimento da diversificação dos 

investimentos em outros setores da economia, que permaneciam acanhados em razão do 

sucesso alcançado até então pela produção do café ao qual era destinada a maior parte 

dos investimentos do Estado.     

As crises no setor de produção cafeeiro sempre permearam a cultura do produto. 

O fato é que o cultivo do grão estava sujeito a vários fatores que iam de intempéries 

naturais,  pela superprodução ou pela baixa produção dos grãos e pelas movimentações 

do mercado externo. Em 1890, o Brasil já era o maior produtor do grão, respondendo 

por 70% da produção mundial e internamente sustentava a economia nacional, 

representando, segundo Martins “três quintos de suas fontes de divisa” (2008, p. 225).   

Para tratamos destas crises que afetaram o setor estabelecemos três marcos orientadores, 

que sejam, três períodos de crise enfrentadas pelos produtores de café e que exigiram do 

Estado intervenções severas e a criação de convênios que visavam preservar o mercado.  
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A primeira grave crise do café no período republicano veio em 1897, ocasionada 

pela superprodução do grão que triplicara e permanecera neste crescente até o início do 

século XX. Entre os anos de 1906 e 1907, somente o estado de São Paulo produziu 15 

milhões de sacas, enquanto o consumo mundial girava em torno de 16 milhões de sacas 

(MARTINS, 2008). Em 1906, o presidente Rodrigues Alves juntamente com os 

fazendeiros assinou o Convênio de Taubaté, o primeiro dos três marcos de intervenção, 

que estabelecia alguns parâmetros que respaldassem a manutenção dos preços do 

produto.  

Os principais pontos estabelecidos pelo Convênio eram: o estabelecimento de 

um preço mínimo para a saca do café; garantia de intervenção do Estado que se 

comprometia a comprar o excedente da produção; financiamento das compras com 

capital estrangeiro concedido a partir de empréstimos; imposição de taxas que 

coibissem o surgimento de novas produções; criação da caixa de conversão, que 

garantiria a estabilidade do câmbio e a revalorização do mil - réis e ainda empréstimo de 

15 milhões de libras esterlinas que seriam feitos diretamente pelos estados.  Fato é que o 

Convênio somente seria aplicado no governo seguinte, de Afonso Pena (1906-1909), e 

os efeitos foram sentidos por curto período e ainda geraria endividamento dos 

fazendeiros que contraíram empréstimos com os quais não puderam arcar. 

A segunda intervenção se deu no contexto da Primeira Guerra Mundial (1914-

1918). O ambiente de crise, após a assinatura do Convênio de Taubaté ainda persistira, e 

os fazendeiros encontravam-se às voltas com o ambiente de incertezas provocado pela 

oscilação de mercado, pela dependência do capitalismo internacional e pela variação 

climática que poderia acometer a produção do grão positiva ou negativamente. Em 1917 

encontram-se duas situações que determinaram mais uma crise. De um lado, a redução 

das exportações, influenciadas pelo ambiente de incertezas gerado pela guerra e de 

outro, a colheita de uma grande safra, em razão da boa florada. Mais uma vez o Estado 

precisa intervir com empréstimos e a compra da grande parte da produção. 

Para o Estado, no ano posterior, o negócio se mostrou rentável, já que o clima de 

1918 não favoreceu a plantação do café e o produto foi valorizado na revenda na bolsa 

de Nova York, mas como afirma Martins, “o plano de valorização fora bem sucedido 

por mera causalidade” (2008, p. 231). Não fosse a geada de 1918, o governo poderia ter 

amargado mais prejuízos.   
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O produto vivia, pois, à mercê do xadrez da economia internacional, 

oscilando em meio às tantas numeráveis de variação, fosse de 

intempéries e pragas, do volume das safras, da cotação das bolsas, da 

demanda dos mercados, sem contrapartida interna realmente eficaz 

para o equilíbrio do setor. O café pagava, pagava, só pagava. 

(MARTINS, 2008, p. 231)  

Note-se que no plano da produção, o café estava sempre ladeado de incertezas. 

A falta de planejamento a longo prazo com ações efetivas e não paliativas, que se iam 

pensando no contexto em que as crises iam se estabelecendo, antecipava a derrocada 

final. 1920, podemos dizer que foi o ano em que o setor começou a se atentar realmente 

para a necessidade da criação de uma política efetiva para o café. A criação dos 

armazéns reguladores foi uma das ações postas em prática. Com isso, pretendia-se criar 

uma diminuição da oferta do produto, fazendo assim com que os preços permanecessem 

estáveis, pois o grão poderia, ao invés de descer diretamente para os portos de 

exportações, permanecer estocado nos armazéns para que a safra fosse sendo distribuída 

aos poucos.  Entretanto, mais uma vez a ação não atingiu o resultado aguardado pelos 

produtores de café.  

A terceira intervenção estatal data de 1922, já no governo de Epitácio Pessoa, 

que havia assumido em 1919. O preço do café enfrentava uma queda severa, na casa dos 

50% nas bolsas de valores. Por pressão dos fazendeiros paulistanos e mineiros mais 

uma vez o Estado se viu obrigado a intervir com a compra da produção conseguida à 

custa de recursos obtidos junto ao Banco do Brasil e posteriormente, como isso não 

surtisse o efeito esperado, com empréstimo de nove milhões de libras esterlinas, que 

pagaram o empréstimo ao Banco do Brasil e abriu margem para a compra de novas 

produções (MARTINS, 2008). Esperava-se que o empréstimo fosse quitado em um 

prazo de trinta anos, mas o mercado mostrou-se favorável novamente e os estoques 

foram vendidos a bons preços em 1924 e reduziram para dez anos o prazo para a 

quitação do montante tomado como empréstimo. 

Em História Geral da civilização brasileira (1995) no volume dedicado aos 

estudos de Economia e cultura 1930-1964), Marcelo de Paiva Abreu nos chama atenção 

para o ariscado quadro que já se delineava para o mercado  cafeeiro em razão das 

políticas adotadas para a estabilização do preço do grão. Nota-se que claramente o 

governo, pressionado pelos fazendeiros, despendia muitos esforços para manter o 

mercado de café, e que a influência que estes exerciam sobre a política nacional 
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demandava sempre mais atenção em detrimento de outros setores de produção que não 

o de produção de grãos. No entanto, estas medidas se mostravam sempre ineficazes, e 

no final das contas, a menos que algum evento casual favorecesse o governo, todo o 

país amargava em conjunto o preço das intervenções. 

A política econômica seguida na segunda metade da década dos anos 

20 permaneceu praticamente inalterada em relação àquela adotada no 

período anterior à Primeira Guerra Mundial. Como consequência 

direta da posição política extremamente poderosa da oligarquia 

cafeeira, o principal motivo era assegurar a manutenção dos preços do 

café em mil- réis, em nível elevado e estável.  De um lado, 

mantinham-se elevado o preço internacional do café através da 

acumulação de estoques. De outro, impedia-se que a política cafeeira 

resultasse em apreciação do mil- réis, reduzindo a renda dos 

cafeicultores em moeda nacional. O papel do financiamento externo 

era vital para a aplicação destas políticas. (ABREU, 1995, p.13)         

Posteriormente criou-se o Instituto Paulista de Defesa Permanente do Café, em 

1924, que tinha como propósito regular o mercado do café através do financiamento aos 

produtores, da regulação dos embarques das safras. Em 1925 o Instituto muda de nome 

e passa a se chamar Instituto de Café do Estado de São Paulo, o Icesp. Mas os 

empréstimos não cessaram e neste mesmo ano o Instituto contraiu uma dívida de dez 

milhões de libras esterlinas. Em 1928 novo empréstimo é contraído e assim o Icesp 

manteve certa estabilidade nas safras de 1927 e 1928(ABREU, 1995) 

No entanto, 1929, ano em que ocorre a quebra da bolsa de valores de Nova 

York, o mercado mundial é afetado pela crise e como não poderia ser diferente, o 

mercado brasileiro se viu em meio a um turbilhão que atingia diretamente os 

fazendeiros produtores de café que dependiam das exportações. Mas não podemos dizer 

que somente a quebra da bolsa de valores de Nova York foi responsável pelas crises que 

se sucederam no país. O próprio ambiente já era instável, a forma como os negócios 

eram conduzidos não favorecia a estabilidade, nem garantia fundos de reserva que os 

socorresse em situações mais críticas do que as já enfrentadas, caso da crise de 1929.  

Pode-se dizer que o ano de 1929 fechava um ciclo e inaugurava outro no cenário 

político e econômico da nação, uma vez que a Primeira República, ligada às oligarquias 

também esboroava, afetada por todas estas crises e em 1930 subia ao poder Getúlio 

Vargas em governo provisório (1930-1934) que substituíra Washington Luiz. Getúlio 

assumiu em um momento muito delicado e ainda por algum tempo o governo ainda 

auxiliou com a compra dos excedentes da produção de café. Em 1931, Vargas criou o 



 
 
 

91 
 

Conselho Nacional do Café (CNC) e entre suas primeiras medidas mandou que 

destruíssem os estoques para evitar baixas no preço do grão. Em 1933, extingue o CNC 

e cria o Departamento Nacional do Café (DNC), agora ligado ao Ministério da Fazenda. 

Entre 1933 e 1934, a safra recorde levou o governo a destruir 14 milhões de sacas 

(MARTINS, 2008).  

Em outros âmbitos o governo de Getúlio Vargas começara a esboçar 

significativas mudanças no cenário econômico, político e social do Brasil. Uma das 

mais significativas estava na perda de poder do grupo de oligarcas produtores de café 

que até então permanecera como grupo hegemônico no cenário político, exercendo forte 

influência sobre as decisões do Estado. O processo iniciado com a ascensão de Vargas 

ao poder marcava o fim do domínio dos oligarcas do café, muitos empobrecidos em 

razão das sucessivas crises e do novo panorama que se formava.  

Outras significativas mudanças seriam operadas, como a ascensão do Estado 

Novo em 1937, mas fundamentalmente a Segunda República representava um passo 

importante para as mudanças que se dariam no país. Portanto, o breve esboço que 

traçamos aqui sobre período que compreende a expansão e o declínio da economia 

cafeeira, de 1889 até meados da década de 30, visa apenas situar o leitor dentro da 

conjuntura em que estavam estabelecidas as oligarquias no cenário político, econômico 

e social, com ênfase para as oligarquias dos estados de São Paulo e Minas Gerais, as 

grandes produtoras de café. Com isso, pretendíamos traçar o panorama que levou ao 

declínio das oligarquias e a partir daí, traçar um paralelo com o romance Crônica da 

casa assassinada. Ao situarmos historicamente o cenário de crise dos oligarcas, 

esperamos situar as personagens do romance em um espaço temporal. Assim, buscamos 

universalizar o drama dos Meneses e com isso estabelecermos nexo entre a 

representação contida na obra e o contexto histórico. 

Portanto, é neste contexto que encontraremos inseridas as personagens de CCA 

No romance a trama localiza-se na década de 1930, como inferimos através dos indícios 

contidos na obra. Ali, o conservadorismo e a prevalência do domínio masculino figuram 

como aporte de uma sociedade de moldes patriarcais inseridas pelo autor através das 

visões e opiniões das personagens. Sondando a trama de CCA, vamos reconhecendo as 

bases de formação das oligarquias rurais mineiras tanto do ponto de vista econômico 

quanto social, compreendendo reminiscências do passado escravagista da família, como 
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na descrição sobre Maria Sinhá – “Dizem que usava um chicote com cabo de ouro, e 

com ele vergastava todos os escravos que encontrava em seu caminho” (CCA, p.47) – 

que remonta ao período Imperial, o período de bonança proporcionado pela economia 

agro-exportadora. 

E como se assistisse à demonstração de um espetáculo mágico, ia 

revendo aquele ambiente tão característico de família, de qualidade 

antiga, e que denunciavam um passado ilustre, gerações de Meneses 

talvez mais singelos e mais calmos; agora uma espécie de desordem, 

de relaxamento, abastardava aquelas qualidades primaciais. Mesmo 

assim era fácil perceber o que haviam sido, esse nobres da roça, com 

seus cristais que brilhavam mansamente na sombra, suas pratas semi-

empoeiradas que atestavam o esplendor esvanecido, seus marfins e 

suas opalinas – ah, respirava-se ali conforto, não havia dúvida, mas 

era apenas uma sobrevivência das coisas idas. Dir-se-ia, ante este 

mundo que ia se degradando, que um mal oculto o roia, como um 

tumor latente em suas entranhas. (CCA, p.129)    

Longe de fazermos da obra uma ilustração da realidade, buscamos trazer com 

estas citações uma reflexão para a questão das mudanças sociais ocorridas no país que 

abalaram o status quo das oligarquias e que terminariam por romper com padrões e 

hábitos que legitimavam a manutenção das elites agrárias. No romance, estas mudanças 

são representadas pelo caos que se inscreve como resultado final de um processo de 

decadência latente e que termina por romper de vez com a estabilidade experimentada 

pelos antigos e tradicionais grupos de poder.   

O romance de Lúcio Cardoso, neste sentido, nos aponta para uma leitura que não 

rivaliza com a leitura econômica do período em questão, ao contrário, a complementa à 

medida que o autor inscreve em sua trama o drama humano vivenciado pelo grupo 

familiar que ajuda a enriquecer e ampliar as possibilidades de leitura e interpretação da 

história da nação. Ora, o romance reflete a percepção do autor sobre a realidade, ali 

encontraremos fundamentadas as reflexões do autor sobre seu tempo e sobre os eventos 

que por ele foram assistidos. Como intelectual, LC pensava o contexto econômico e 

social em que sua obra encontrava-se inserida. Em seus Diários, encontramos várias 

reflexões do autor sobre o contexto em que escreve seus romances. Encontramos três 

passagens escritas no ano de 1950, onde o autor fala sobre uma “teoria do caos” em que 

analisa de forma breve as conjunturas que definem o país e sua organização social e 

política. 
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O problema essencial não é ensinar o brasileiro a ser, mas a querer 

ser. Ainda não temos consciência para sermos coisa alguma, mas é 

preciso tentar vislumbrar a possibilidade de querer ser. Um país com 

fome de futuro, é um país que existe. Aliás, bem pensado, ser apenas 

não é importante – tudo repousa exclusivamente na vontade de existir, 

de sentir o sangue arder em função de uma perspectiva qualquer 

quanto ao futuro. As únicas nações vivas são as condenadas ao futuro. 

(DIÁRIOS, 2012, p. 252)     

Se levarmos em conta o processo de mudanças que vinha ocorrendo no país, em 

que pese o processo de industrialização já em andamento, o rompimento com quadros 

de poder antes tidos como tradicionais e mesmo com os valores apregoados 

anteriormente, vemos aqui, no pensamento do Cardoso, apontamentos que reafirmam a 

necessidade de se repensar a organização da sociedade brasileira primando pelo 

rompimento com o passado.  

Segue-se a esta análise, outra observação sobre o que é ser brasileiro dentro de 

um ambiente marcado pelos contrastes que caracterizavam a sociedade brasileira. Ainda 

que o autor escreva suas impressões na década de 50 para nós, estas contam muito já 

que informam sobre uma visão que se formou ao longo dos anos e que em seu tempo 

refletem o pensamento que foi se formando no autor que já em 1934 se inseria no 

cenário intelectual brasileiro. 

“Querer ser” é o que deve caracterizar o possível tipo desse novo 

brasileiro. Onde está, quem é, não sabemos – mas sentimos, com a 

dilacerada esperança que nos subsiste, que nalgum lugar deve existir. 

O novo brasileiro é uma fatalidade oriunda da lei de contrastes. Assim 

como se formou o estado de caos e se caracterizou o estado de 

barbarismo, assim se produzirá a reação e haverá o nascimento do 

exemplar voluntarioso e cheio de dramática nostalgia, que encarnará o 

tipo representativo do futuro homem nacional. (DIÁRIOS, 2012, p. 

252)          

A preocupação do autor reside em compreender o processo de mudanças que 

afetara a organização do país e de como este processo de desenvolvimento, tão 

necessário, também aponta para a preocupação em se repensar a inserção de um novo 

pensamento, que rompesse com as raízes de nossa formação.  

 A terceira análise é a que define esta teoria do caos, palavras que tantas vezes 

vemos repetida em CCA, e que longe de ser um fator negativo, é parte de um 

movimento necessário no desenvolvimento do país. Segue: 
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(Uma teoria do caos− que está longe de ser uma catástrofe, como o 

julgam muitos. Caos quer apenas dizer desagregação e falta 

momentânea de qualquer padrão estabilizador de civilização. Por 

exemplo, se fomos algum tempo povo “essencialmente agrícola”, sem 

conseguirmos ser uma nação industrializada, somos uma decorrência 

de vários fatores sem preponderância certa. Não somos 

definitivamente isto ou aquilo, mas isto e aquilo ao mesmo tempo, em 

correntes alternadas. O que positivamente é um mal, é o estado de 

caos permanente – quer como povo, quer como espírito que gera um 

desastre definitivo.) ( DIÁRIOS, 2012.p.253) 

Este caos a que se refere Lúcio Cardoso, significando desagregação e falta de 

um padrão estabilizador, sempre permeando as várias estruturas de organização do país, 

sendo percebido ao longo da história o Brasil como a sucessão de vários ciclos que 

momentaneamente eram definidos em razão de uma necessidade premente de 

estabilidade sem que, no entanto, os efeitos positivos perdurassem, porque a própria 

forma de composição dos elementos norteadores das estruturas não se sustentavam 

dentro das contradições e contrastes criadas pelo próprio sistema em vigor. 

Seguindo esta lógica de pensamento, notemos que o cenário econômico nacional 

sempre esteve às voltas com situações que ora o favoreciam, ora era tomado pela 

instabilidade. No caso das oligarquias rurais, o momento favorável criado com o 

aumento nas exportações de café, logo em seguida pereceria com a instabilidade criada 

pelo próprio sistema em que este segmento se desenvolveu e que volta e meia se via 

afetado pelas crises de superprodução que oscilava em virtude de fatores internos e 

externos. Em muitos momentos, a atividade afetada se recuperava e se restabelecia a um 

nível de produção satisfatória com a intervenção do Estado. No entanto, o ponto crucial 

e definidor para este segmento centrar-se-á no ano de 1929, em que ocorre a quebra da 

bolsa de Nova York. É neste momento que o mercado de produção cafeeira, o mais 

importante para a economia nacional, enfrenta um colapso que poria em xeque a 

economia nacional, ainda centrada na agro-exportação e no capital de investimento 

estrangeiro. 

Neste cenário em que encontramos o mercado e seus investimentos voltados 

para a economia cafeeira em detrimento dos investimentos na industrialização nacional, 

ali também verificamos que esta mesma economia que poda os investimentos na 

industrialização forneceu um aparelhamento capaz de desenvolvê-la. Ora, esta aparente 

contradição se explica se levarmos em conta o cenário de mudanças economias e sociais 

pelo qual passa o Brasil.  
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Alguns aspectos contribuíram para que o processo de desenvolvimento da 

indústria fosse beneficiado pelo empreendimento do café. O primeiro diz respeito à 

inserção do país na economia mundial, como já expomos anteriormente. O mercado de 

exportações inserido na ordem capitalista mundial impôs algumas regras para que 

houvesse um pleno desenvolvimento do mercado cafeeiro. Que se sejam, a abolição da 

escravidão, marca da economia colonial, que foi aos poucos substituindo a força de 

trabalho escravo pelo trabalhador livre, demanda suprida em grande medida com o 

incentivo à imigração, a partir de 1880. Segundo Sérgio Silva (1986), estas mudanças 

foram decisivas para o desenvolvimento de um conjunto de fatores que estimularam o 

processo de industrialização, “além de suas repercussões diretas sobre o 

desenvolvimento do comércio, a passagem para o trabalho assalariado é o índice de 

novas formas de produção” (SILVA, 1986, p.74).  

Mas note-se que o autor salienta que estas transformações foram um índice e não 

o fator determinante. Portanto, o trabalho assalariado se mostra como índice para 

transformações que o mercado de café foi demandando; construção de estradas, criação 

das casas de exportação, do crescente aumento nas importações, investimentos em 

maquinários para melhoria da produção, especialização técnica.  Por outro lado a massa 

que ia se aglomerando nos grandes centros produtores, Minas Gerais, Rio de Janeiro e 

principalmente em São Paulo estimulavam a crescente urbanização e a indústria irá 

encontrar nesta força de trabalho estimulada pela imigração, que primeiramente visava 

suprir a demanda na produção do café, o aporte para desenvolver-se. 

O nascimento e o crescimento da indústria é um dos aspectos do 

desenvolvimento do capitalismo no Brasil a partir do último quartel do 

século XIX, do qual a expansão da demanda representa um simples 

resultado. (SILVA, 1986, p. 94)  

O que aparentemente se toma como positivo para o mercado do café, na 

realidade, quanto mais se desenvolve, mais problemático fica, pois como traçamos 

anteriormente, a instabilidade do comércio de exportação do café, dependente comercial 

e financeiramente do mercado exterior, abalado por sucessivas crises ocorridas por 

motivos diversos, em resumo, o desenvolvimento do capitalismo e a forma como era 

gerido agravavam ainda mais os problemas, mas ao mesmo tempo criava  espaço para 

investimentos na industrialização como opção do governo para contornar as crises que 

se agravaram ainda mais no período pós 1929.  
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Este momento evidencia de maneira premente a necessidade da diversificação 

econômica e de investimentos numa economia voltada também para o atendimento da 

demanda interna de consumo ou potencial demanda ainda reprimida. Com a crise, 

atentou-se para a necessidade de se rever as bases econômicas nacionais, já que a 

manutenção do sistema que vigorara até então estava envolto em contradições que 

punham em risco o país e sua estabilidade, como de fato terminou por ocorrer com a 

crise de 1929.  

É depois de 1930 que todo este processo de transformação se acentua. 

A crise mundial desencadeada em outubro do ano anterior, repercutirá 

gravemente no Brasil. O valor dos produtos fundamentais em que se 

assentava sua vida econômica cai brusca e consideravelmente. As 

exportações sofrem em conseqüência grande redução. Ao mesmo 

tempo, não só se interrompe o afluxo regular de capitais estrangeiros 

que dantes normalmente alimentavam a economia do país e que se 

tinham tornado indispensáveis, nas condições vigentes, para o 

equilíbrio de suas finanças externas, mas inverte-se o movimento em 

conseqüência do apelo dos grandes centros financeiros internacionais 

em crise a todas suas disponibilidades ao exterior. (PRADO JR, 1970, 

p.292)       

Diante da crise que se apresentava, das contradições inerentes ao sistema de 

produção agro-exportador que tornara o Brasil dependente do capital externo e que 

agora era negado em razão da crise mundial que se inicia em 1929, o país passa a 

investir na industrialização com bases nacionais, o que se dá através da intervenção 

estatal que buscava reverter o quadro de contradições que se instalara. Ora, mas 

desvencilhar-se do antigo sistema não seria tarefa fácil, uma vez que nele estava 

centrada a organização o país no âmbito político, econômico e social. Romper com este 

sistema significava desarticular a elite rural que até então se mantivera hegemônica 

dentro dos quadros de dominação nacional, muitos interesses estavam em jogo.  

O ano de 1930, com a Revolução, é então um marco de ruptura na história 

brasileira, quando começam a ocorrer mudanças substanciais. A chegada de Getúlio 

Vargas ao poder criaria para o país um ambiente positivo que estava propício às 

mudanças que se operariam também no cenário social. A partir daí, as elites agrárias, 

que até então se mantinham no poder à custa da descentralização política, assistiriam a 

um processo de desarticulação do ordenamento em que se inseriam anteriormente e que 

lhes garantia a manutenção do poder. Os critérios das relações de dominação, antes 

fortalecidos pelas relações de sangue e hereditariedade, agora davam lugar a relações 

centradas no individualismo. Estas mudanças são o nó górdio destas elites agrárias, que 
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veem solapar o sistema de ordenamento que vigorara por tanto tempo no país e que 

favorecia o grupo retratado por Lúcio Cardoso.    

A Crônica da casa assassinada capta através da família Meneses, o retrato da 

ruína e a desagregação das elites agrárias em virtude da conjuntura de transformações 

que ocorrem no país após o ano de 1930. A crise financeira solapa o sistema agro-

exportador e atinge as oligarquias. O endividamento junto ao banco é um dos aspectos 

mais contundentes e corrobora com a hipótese de que a família Meneses não era 

acometida unicamente por eventos internos para sua derrocada. É uma junção de vários 

fatores que irão atuar para a decadência do grupo e o fator econômico permeia as ações 

das personagens. Em vários momentos as personagens ressaltam o momento de crise em 

que vivem “devemos aos empregados todos, à farmácia, ao banco do povoado...” (CCA, 

p.56) ou ainda: “ você sabe muito bem o que representamos: uma família arruinada do 

sul de Minas[...] que não produz nada, absolutamente nada para substituir as rendas que 

se esgotaram há muito” (CCA,p.56). Percebemos com as constatações de Demétrio 

Meneses sobre a situação econômica da família, que o grupo havia sido atingido em 

cheio pelas mudanças políticas e econômicas que se passavam no Brasil. Até mesmo a 

mudança da fazenda Santa Eulália para a chácara, mais próxima à cidade, reforça a ideia 

da impossibilidade de manutenção da grande propriedade e como uma tentativa de 

manter a tradição do nome que a família ainda possuía. Este nome por si só suscitava a 

tradição das gerações anteriores, relembrava o fausto e a ostentação que viviam no 

passado e que agora não passavam de lembranças depositadas na mobília da casa, no 

jeito altivo e arrogante dos Meneses em relação ao moradores de Vila Velha. 

É apenas em nome da dignidade dos Meneses [...].  Cessamos 

bruscamente no tempo, e o nosso lento progresso para a extinção é um 

clima que talvez você não se adapte mais [...] apesar de tudo resta 

louvar o espírito da família Meneses, esse velho espírito que é nosso 

único ânimo e sustentáculo. (CCA, p. 118-119)     

A fala de Valdo Meneses retrata muito bem o ambiente de decadência familiar 

que se inaugura com a desarticulação da grande propriedade e é acentuado pela 

inapetência administrativa dos irmãos que uma vez transferidos da fazenda deixam de 

representar a classe de grandes proprietários rurais para assumirem um papel 

secundário. A família já se desfizera de outras propriedades localizadas em cidades 

vizinhas e se mantinha apenas com os recursos gerados por estas vendas e arrendamento 

de pastos. Mantinham apenas a aparência de superioridade, não investiam em novos 
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negócios, não se adaptavam ao novo cenário, portanto permaneciam à margem do 

processo de desenvolvimento econômico que agora pelo incentivo à industrialização, 

centrado nas mãos do Estado.   

Neste sentido, a pequena propriedade para a qual se transferem representa 

simbolicamente a tentativa de manutenção de centralidade do sujeito dentro de um 

universo social que para ele é reafirmado pelo espaço em que se desenvolvem as 

relações. O núcleo de estabilidade para os Meneses encerra-se na manutenção da 

propriedade, ainda que esta se encontre anacronicamente instalada, ela seria então um 

elemento de projeção deformado que condiciona o grupo a se repetir ao tentar repetir 

um passado que os influencia mais psicologicamente, limitando suas existências ao 

espaço a que estão encerrados que se torna mais uma tentativa de reprodução dos 

hábitos e tradições dos antepassados. 

Percebemos que o romance busca ressaltar o quão nociva é a manutenção e o 

apego a antigos sistemas. A origem dos Meneses está na mesma origem de todas as 

oligarquias rurais, centrada em bases escravagistas e patriarcais, herdadas do período 

Imperial e reproduzidas ao longo de grande parte do século XX. Com a Revolução de 

1930, o governo passa a incentivar a industrialização e consequentemente há um 

estimulo também à urbanização cada vez mais intensa em razão da transferência de 

grande parte da força de trabalho dos campos para a cidade. Os Meneses recusam-se a 

participar deste novo cenário. Valdo, em carta para Nina, reconhece que a casa é para 

eles o último refúgio e reconhece na própria família a culpa pela ruína que se abatera.  

Resta-nos, como essas ervas desesperadas que se agarram às paredes 

em ruínas, a nostalgia do que poderia ter sido, e que foi destruído, por 

fraqueza nossa ou por negligência.[...] acredito que hoje somos 

culpados em comum  por tudo o que não soubemos levar avante – e se 

construímos a culpa, também fomos as vítimas. (CCA, p. 119)   

No entanto, mesmo assumindo culpa, Valdo vê a família como vítima do sistema 

a que se submetera. A ascensão do capital industrial ocasiona a perda de valor das 

propriedades, relega a um segundo plano as relações instituídas pelo poder patriarcal 

que se exercia dentro e fora da fazenda e que chegava mesmo ao ponto de subjugar 

instituições políticas e religiosas, tamanho era o alcance do braço destas oligarquias. 

Estes últimos Meneses vivem a derrocada do sistema anterior, quando a propriedade se 

tornara apenas mais um objeto de comercialização. A ascendência deixa de contar como 
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fator preponderante de garantia de sucesso, ela é ultrapassada, não cria lastro com os 

novos rumos que tomaram a economia e a sociedade brasileira.  

Portanto, a nova conjuntura econômica nacional que atinge a família Meneses 

desestabiliza o sistema em que estão organizadas as relações e os atinge na medida em 

que atinge a herdade do grupo. Esta instabilidade por sua vez, atinge certeiramente 

todos os sistemas de valores, causando a anulação daqueles sujeitos que se refugiam 

então em um mundo fechado, de penúria, desalento e desesperança, em instabilidade 

psicológica e emocional, cuja fuga está em transferir para o drama humano que 

vivenciam grande parte da culpa pelo desmoronamento dos valores da família e que se 

materializa na destruição da casa, símbolo do poder patriarcal, da grande propriedade e 

do êxito econômico das elites. Assim, assassinar a casa é, simbolicamente, destituir 

completamente do poder as elites agrárias e seu sistema de valores.    
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 Testamento 

 

Quando um dia pedirem 

Para dizer o que fui, 

Lembre-se de mim: 

Nem leviano nem grave 

─ humano. 

 

Este ser sem coragem de mentira, 

Sem amar, porque o amado 

é distante e forte; 

sem querer, porque o querer 

é uma possibilidade de ficar; 

sem pedir, porque o orgulho impede 

─ o único orgulho ─ 

o da raça. 

Sem nada. Porque o nada 

é o modo genial de tudo ter. 

Este. 

Não sou mais, porque a lenda 

aos poucos devora meu corpo 

e tendo sido 

precavenho-me para o depois. 

Eu sou o depois. 

Mas assim como sou 

Quando um dia pedirem para dizer o que 
fui 

─ a imagem é fácil: 

um ser no vento, 

e de tanto passar, 

ficou. 

 

                                                        Lúcio Cardoso ... 
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III. O ESPECTRO DA RUÍNA RONDA A CASA: O 

ENTRELAÇAMENTO DOS SÍMBOLOS 

 

3.1. Reajustando as lentes sobre o passado: o aspecto histórico 

investigativo na narrativa de Crônica da casa assassinada. 

 

Carlo Ginzburg em Mitos, Emblemas, Sinais (1999), inicia a terceira parte ( 

Sinais) dando notícia de que pretende tratar do surgimento de um modelo 

epistemológico do final do século XIX, ou um paradigma, trata-se do paradigma 

indiciário. O autor nos conta sobre o aparecimento de artigos sobre a pintura italiana, 

uma série deles, entre os anos de 1874 e 1876. Quem assinava estes artigos era Ivan 

Lermolieff, um desconhecido  estudioso russo. Este estudioso propunha uma nova 

forma de atribuição de autoria das pinturas antigas. Posteriormente descobriu-se que 

Lermolieff, na realidade tratava-se do italiano Giovanni Morelli, e seu método de 

atribuição ficou conhecido como “método Morelliano”.  

Para resumirmos do que se tratava este método e de como ele revolucionou o 

mundo das artes, comecemos por dizer que Morelli especializou-se em reatribuir 

autorias de quadros antigos incorretamente atribuidos em museus. Dizia Morelli que 

para se cumprir tal intento era necessário “examinar os pormenores  mais 

negligenciáveis”: os lóbulos das orelhas, as unhas, etc. Assim, Morelli reatribuiu autoria 

a dezenas de quadros em museus europeus. Estas novas atribuições também levantaram 

críticas que contestavam o método e o punham em xeque, sob a alegação, na maioria 

das vezes, de que o método era mecânico, grosseiro e positivista.  

O método indiciário de Morelli foi  mais tarde comparado por Castelnuovo ao 

método dos detetives criminais, de um Sherlock Holmes, de Conan Doyle. Na 

comparação de Ginzburg "o conhecedor de arte é comparável ao detetive que descobre 

o autor do crime (do quadro) baseado em indícios imperceptíveis para a maioria” 

(GINZBURG,1999, p. 145). Assim como   Castelnuovo, Ginzburg e   tantos outros 

autores, Freud que também se interessou pelo método Morelliano, e percebeu nele 

grande semelhança com o método psicanálitico, ainda em fase germinal, quando o 
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mesmo conheceu os textos de Morelli. Ambos propunham métodos interpretativos para 

darem conta de respostas ao que se apresentava apenas como indícios. Os métodos 

investigativos indiciários são, por assim dizer, também o germe do romance policial. 

Tanto a investigação de autorias artisticas e criminais, quanto a busca pela solução dos 

problemas fixados no inconsciente, para a psicanálise freudiana, muito se assemelham  

no que diz respeito à valorização dos indícios como parte principal no desenvolvimento 

de uma linha de racioncínio que fosse capaz de apontar respostas para questionamentos 

mais amplos. 

Mas o que há em comum entre o método indiciário do qual fala Ginzburg, o  o 

método freudiano, os romances policiais e a Crônica da casa assassinada? Para nós, há 

muito em comum. Trabalham com indícios para chegarem à solução dos problemas 

mas, principalmente, pela forma como Lúcio Cardoso construiu seu texto, à moda dos 

romances policiais, agregando aí também questões de teor subjetivo que se mostram à 

medida em que as personagens deixam aflorar do subconsciente insights que nos 

conduzem na busca de uma pretensa verdade. 

Toda a saga dos Meneses  gira em torno de um nome  familiar que encerra em si 

a marca da tradição materializada pelo espaço da casa, da chácara que está situada 

acima de qualquer outro elemento exterior. Quem conduz o leitor por estes cômodos é 

um narrador onisciente , logo, que não se apresenta, não se deixa descobrir, apenas nos 

apresenta fatos, vistos ora pelo moradores, ora por espectadores externos da vida dos 

Meneses. Não há sequer uma organização cronológica destes fatos, nem são expostos 

motivos que  levaram o autor a revirar os escombros da casa a fim de trazer à luz a 

verdade. O grande mistério está em sabermos que verdade é esta que se pretende trazer 

à tona e por quê? 

As cartas, depoimentos, confissões que se sucedem são todos eles repletos de 

lacunas, reticências, interrompidos bruscamente pela falta de uma palavra que os 

complemente ou mesmo por uma revisão posterior, adicionados por anotações que ao 

invés de esclarecerem algo ao leitor, na verdade tornam-lhe mais penosa a função de 

reorganizar as memórias destes seres tomados por culpas, desejos e anseios.            

Lúcio nos apresenta um narrador que se mantém no anonimato, mas que organiza as 

memórias e reminiscências dos Meneses. Organiza diferentes versões para os mesmo 

fatos, mas notadamente todas elas se imbricam no que se transforma num pesado jogo 



 
 
 

103 
 

em que o que se revela pode tanto ser parte de uma verdade quanto de uma ficção ou um 

engano para os argumentos das personagens. Elas, as personagens, apresentam fatos que 

se cruzam, são sempre os mesmos fatos, mas cada um visto por um ângulo e uma razão 

própria de quem escreve. Quem organiza o conjunto de escritos não aponta ao leitor 

pistas que possam resolver o mistério que cerca a casa dos Meneses, antes, nos exige 

maior vigor na missão de reorganização destes fatos em meio a uma atmosfera de 

enganos.  

Na segunda narrativa do médico Vilaça constatamos que este escreve a pedido 

de um terceiro, deste narrador “investigador” que busca os fatos: 

 Acredito que uma família, como a dos Meneses, que tanto lustre 

deram à história do nosso município, tenham direito ao silêncio que 

vem buscando através dos anos, e que não consegue, pela violência 

dos fatos que viveu ─ e que, no entanto só nos merecem compreensão 

e esquecimento. Pesa-me a consciência, no entanto, ocultar fatos que 

poderiam elucidar alguns mistérios que na época abalaram nosso 

povoado. Pensando bem, este é o motivo por que me encontro aqui, 

reajustando sobre o passado estas lentes, que apesar de trêmulas só 

procuram servir a verdade. 

[...] E apesar disto, o que se passou é tão vivo ainda, que parece 

recente: os cenários se erguem com facilidade e a casa reponta perfeita 

do sono que desde então a circunda. (CCA, p. 143)  

Quem reuniu as partes que compõem o romance fez também um trabalho 

sistemático de organização de fontes no qual expôs uma narrativa que muitas vezes 

parece caótica, mas isso tudo se percebe feito de maneira deliberada. Assim sendo, ao 

leitor, fica uma função semelhante à de um investigador, mesmo de um historiador que 

recebe em mãos memórias e narrativas que são como documentos com os quais se deve 

organizar uma linha interpretativa baseada nos indícios apresentados pelos textos.  

Padre Justino também escreve a pedido de uma pessoa estranha aos eventos 

ocorridos na casa dos Meneses. Trata-se, evidentemente, da mesma pessoa que organiza 

os outros depoimentos. É ele, o padre, quem levanta uma possível intenção desta pessoa 

que tenta dar sentido à existência e ao fim dos Meneses ao restituir uma verdade que 

trouxesse justiça.   

Sim, resolvi atender ao pedido dessa pessoa. Não a conheço, nem 

sequer imagino por que colige tais fatos, mas imagino que realmente 

seja premente o interesse que a move. E ainda mais do que isto, 

acredito que qualquer que seja o motivo desta premência, só pode ser 

um fato abençoado por Deus, pois a última das coisas a que o Todo- 
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Poderoso nega seu beneplácito, é a eclosão da verdade. Não sei o que 

esta pessoa procura, mas sinto nas palavras com que solicitou meu 

depoimento uma sede de justiça. (CCA, p. 520) 

Cardoso, ensimesmado que era, não nos deixou apenas uma obra que explorasse 

ficticiamente aspectos sociais da vida dos grupos enfraquecidos financeiramente, 

derrotados pelo tempo e pelas mudanças. Trouxe para nosso vislumbre indícios que 

demonstrassem que esta sociedade por ele descrita era uma representação da dinâmica 

real destes grupos. Estes indícios apontados pela narrativa do romance trazem o interior 

da casa, núcleo familiar até então inabalável, protetor e protegido pela instituição que ali 

se abrigava para ser revisto, tratado sob uma nova óptica, a do leitor. O depoimento de 

padre Justino não deixa dúvidas da intencionalidade do autor em transpor para o campo 

do ficcional um dado real. Quando o narrador solicita ao padre que escreva sobre os 

eventos da chácara, ele está ali desempenhando a função de um historiador incumbido 

de uma pesquisa, este nos lança dados em forma de textos. Não há uma conclusão que 

dê respostas a possíveis questionamentos, mesmo porque o narrador não os faz, cabendo 

ao leitor esta tarefa. 

Poderíamos reorganizar o romance várias vezes, oferecendo diversas formas de 

leitura e releitura, já que as diversas narrativas não possuem uma cronologia que deva 

ser respeitada, porque tampouco possui uma cronologia explicitada. Poderíamos tentar 

estabelecer uma cronologia de narrador, mas ao que nos parece, nem mesmo esta 

tentativa seria profícua, pois cada um dos narradores dá-se o direito de adicionar 

anotações, o que poderia configurar como uma tentativa de recriar os fatos de forma a 

confundir quem os fosse ler futuramente.         

O primeiro capítulo começa com uma conclusão do diário de André e daí em 

diante segue-se a narrativa do médico, do farmacêutico, do Coronel amigo de Nina que 

são, sem sombra de dúvidas, depoimentos colhidos pelo narrador. Seguem-se 

intercalados a estas narrativas, cartas, diários e confissões dos moradores da chácara.  O 

quadro com o tipo de narrativa apresentada por cada personagem e a quantidade de 

vezes em que ganham voz dentro da trama encontra-se na página seguinte. Estas 

narrativas poderiam ser revistas, poderíamos tentar recriar uma ordem, mas chegamos à 

conclusão de que esta alteração na ordem de aparição não nos ofereceria muitas 

respostas, ao contrário, quanto mais tentamos restabelecer uma nova ordem, mais 

ficamos com a impressão de que o romance se compõe de uma teia de enganos. 
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ORDEM DE APARIÇÃO E QUANTIDADE DE VEZES EM QUE AS 

PERSONAGENS ESCREVEM EM CRÔNICA DA CASA ASSASSINADA 

 

ANDRÉ  

(Capítulo 1) Diário de André (conclusão) 

(Capítulo 17) Diário de André (II) 

(Capítulo 20) Diário de André (III) 

(Capítulo 21) Diário de André (IV) 

(Capítulo 25) Diário de André (V) 

(Capítulo 26) Diário de André (V – continuação) 

(Capítulo 36) Diário de André (VI) 

(Capítulo 38) Diário de André (VII) 

(Capítulo 41) Diário de André (VIII) 

(Capítulo 43) continuação do diário de André (IX) 

(Capítulo 48) Diário de André (X) 

  NINA 

(Capítulo 2) primeira carta de Nina a Valdo Meneses 

(Capítulo 6) segunda carta de Nina a Valdo Meneses 

(Capítulo 18) Carta de Nina ao Coronel 

(Capítulo 19) continuação da carta de Nina ao Coronel 

(Capítulo 35) Segunda carta de Nina ao Coronel 

FARMACÊUTICO AURÉLIO DOS SANTOS 

(Capítulo 3) primeira narrativa do farmacêutico  

(Capítulo 7) segunda narrativa do farmacêutico 

(Capítulo 11) terceira narrativa do farmacêutico 

(Capítulo 50) quarta narrativa do farmacêutico                             

GOVERNANTA BETTY  

(Capítulo 4) Diário de Betty (I) 

(Capítulo 9) Diário de Betty (II) 

(Capítulo 12) Diário de Betty (III) 

(Capítulo 23) Diário de Betty (IV) 

(Capítulo 34) Diário de Betty (V) 

MÉDICO VILAÇA 

(Capítulo 5) primeira narrativa do médico 

(Capítulo 13) segunda narrativa do médico 

(Capítulo 24) terceira narrativa do médico 

(Capítulo 42) última narrativa do médico              

ANA MENESES 

(Capítulo 8) primeira confissão de Ana 

(Capítulo 14) segunda confissão de Ana 

(Capítulo 15) continuação da segunda confissão de Ana 

(Capítulo 27) Terceira confissão de Ana 

(Capítulo 29) continuação da terceira confissão de Ana 

(Capítulo 31) continuação da terceira confissão de Ana 

(Capítulo 33) fim da terceira confissão de Ana 

(Capítulo 40) quarta confissão de Ana 



 
 
 

106 
 

(Capítulo 45) última confissão de Ana (I) 

(Capítulo 47) última confissão de Ana (II) 

 

VALDO MENESES 

(Capítulo 10) Carta de Valdo Meneses 

(Capítulo 22) carta de Valdo Meneses a Padre Justino 

(Capítulo 37) depoimento de Valdo 

(Capítulo 44) segundo depoimento de Valdo (I) 

(Capítulo 46) segundo depoimento de Valdo (II) 

(Capítulo 49) segundo depoimento de Valdo Meneses (III) 

(Capítulo 51) Depoimento de Valdo (IV) 

(Capítulo 53) Depoimento de Valdo (V) 

(Capítulo 55) Depoimento de Valdo (VI) 

PADRE JUSTINO 

(Capítulo 16) Primeira narrativa de Padre Justino 

(Capítulo 28) Segunda narrativa de Padre Justino 

(Capítulo 30) continuação da segunda narrativa de Padre Justino 

(Capítulo 32) Fim da narrativa de Padre Justino 

(Capítulo 56) Pós-escrito numa carta de Padre Justino 

CORONEL AMADEU GONÇALVES 

(Capítulo 39) Depoimento do Coronel 

TIMÓTEO MENESES 

(Capítulo 52) Do livro de memórias de Timóteo (I) 

(Capítulo 54) Do livro de memórias de Timóteo (II) 

            

A partir deste quadro percebemos como se organiza a dinâmica das relações 

entre os Meneses. Constatamos que os moradores da chácara, na grande maioria das 

vezes, não falam para fora, mas para dentro, escrevendo cartas, diários e memórias sem 

destinatários. Até mesmo Ana, que direciona suas confissões para padre Justino, sempre 

deixa dúvida se alguma vez as tenha enviado ao seu destinatário. Nina também escreve 

ao amigo no Rio de Janeiro e para Valdo, seu marido, mas de antemão deixa claro que a 

carta não lhes chegará. Se falam para si é porque a capacidade de comunicação entre 

eles foi rompida. Betty, diz em seu diário: “Mas é um  modo particular desta família, o 

de evidenciar quando alguma coisa não corre bem, refugiando-se nos quartos ”( CCA, p. 

45). Estes quartos poderiam bem representar o recolhimento interior das personagens, 

pois é com este recolhimento que estabelece-se um jogo retórico circular no qual a 

marca principal é a destituição de poder. A fala de um sobrepõe-se à fala do outro, todos 
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tratam do mesmo assunto, mas no entanto o que prevalece é a visão e a opinião 

individualizada gerando um conflito constante.  

Note-se que Demétrio, o irmão mais velho, sobre o qual recai a função de 

patriarca, aparece somente como ser representado nos escritos de terceiros. Sendo 

assim, Demétrio não se sustenta dentro deste ambiente escrito, demonstrando que na 

realidade  estamos tratando de um  patriarcalismo insustentável, sem voz, mas ainda 

com ação muito presente no afã de protelar um destino que se apresenta 

irremediavelmente traçado. 

Ao que nos parece, Lúcio ou o narrador “investigador” buscam a verdade dos 

Meneses, a mesma verdade que cada um deles também buscou. Mas que é a verdade, 

senão uma visão individual revestida de pontos de vista parciais? Por isso mesmo uma 

verdade pode vir envolta em uma atmosfera de engano, disso dependendo de quem nos 

conta e porque nos conta esta verdade. Timóteo fala com Betty sobre a busca de uma 

verdade, da sua verdade, da verdade que para ele é a vingança que destruirá os Meneses.   

Não afrontaria ninguém se fosse apenas por causa da felicidade. Mas é 

da verdade que se trata ─ e a verdade é essencial a este mundo.[...] 

A verdade não se inventa, nem se serve de maneira diferente, nem 

pode ser substituída ─ é a verdade. Pode ser grotesca, absurda, mortal, 

mas é a verdade. Talvez você não entenda, Betty, e no entanto aí é que 

se encontra o ponto central de todas as coisas.[...] 

─ Não, não compreende. Aliás, ninguém compreende. A verdade é 

uma ciência solitária
18

.( CCA, p. 50)         

Mas  que é a verdade, esta ciência solitária da qual nos fala Timóteo,  senão a 

intuição do que se apresenta como elemento da constituição humana? Assim sendo, 

tanto verdade quanto engano por si só encerram noções que pendem mais  para o 

subjetivismo que para uma objetividade, pois de sua existência depende o crivo da 

consciência humana. Esta mesma consciência que nos individualiza diante do 

julgamento do mundo exterior. As questões tratadas como “verdades” na Crônica 

deixam sempre implícitos assuntos que se referem à moral e ao declínio econômico, 

mas factualmente nada se explicita nem se explica. 
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Os Meneses buscam e defendem uma pretensa verdade que possa lhes restituir 

uma formação original ou mesmo que os possa redimir da culpa de terem se deixado 

levar por uma espécie de orgulho familiar  em torno de um nome que é mais um 

espectro, um fantasma de tempos idos e que volta e meia bate-lhes à porta para cobrar 

uma dívida contraida por seus antepassados. No quinto depoimento Valdo Meneses 

reconhece e define o irmão Timóteo, há anos encláusurado em seu quarto, com seus 

trajes femininos. Por ocasião do velório de Nina, Timóteo deixa seu ambiente para levar 

a cabo uma vingança contra os Meneses, contra ele mesmo, revés de sua estirpe, 

trangressor de  seu tempo e dos hábitos discretos da família, mas ainda assim, um 

autêntico Meneses, sem a miníma possibilidade de um dia se desvencilhar da casa, da 

chácara, do passado.    

Terei errado? Nele, com o mesmo ímpeto com que sobre um monte 

vulgar e sem identidade se crava uma bandeira de nome e de vitória, 

reconheci um Meneses ─ um Meneses afinal, com os característicos 

físicos de um Meneses, sua palidez, seu nariz exagerado, sua 

tendência à preguiça e à falta de vontade... 

─ tão rude nos seus propósitos quanto qualquer outro, tão fiel às suas 

ideias, tão inabalável e tão rancoroso quanto o próprio Demétrio. Se 

me permitem, repito: eles são a verdade do que são
19

.  (CCA, p. 502) 

A reflexão reconhece a verdade, e esta verdade está no que são os Meneses. A 

representação do mito de uma elite agonizante, parte do projeto literário a que Lúcio 

deu início com a Crônica e que por força do destino quedou-se inacabado. O projeto 

que se iniciou em Vila Velha seria seguido por um ciclo de romances ambientados na 

Zona da Mata mineira, todos eles já esboçados na imaginação do escritor que pretendia 

transpor para o papel a realidade que se desenhava a partir de suas observações acerca 

da conjuntura econômica e social a que estava submetido o país. 

Buscamos em seus diários fragmentos de memória que foram o germe para a 

criação deste lugar de representação, todo ele alicerçado nas observações do autor sobre  

uma realidade instalada. Lúcio pensava a realidade do país e a transpunha em forma de 

escrita reflexiva. Sobre seu projeto literário escreve ele: 

O plano do romance avança. Já agora, transpostos os limites da 

novela, derrama-se numa vasta extensão e, unindo-se a ideias antigas 

(todo eu sou o mapa antigo de um romance que ideei na adolescência; 

quando aprofundo muito os veios novos, converto-os em afluentes do 
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mesmo rio dominador e soberano; quando deixo as ideias vicejarem 

espontâneas, acondiciono ilhotas e pequenos territórios ao país oculto 

que trago em mim...) converte-se numa série inteira: o velho, o nunca 

abandonado “Apocalipse” que já mudou de nome várias vezes. [...] 

Através da cidade, o mito do país agonizante. Nestas lutas sem 

tréguas, a descrição de sentimentos envenenados que corroem o 

espírito desse pai, que o torna inerte e sem viço ao futuro.     

Bem sei como será difícil levar avante semelhante plano. Mas quero 

que a cidade ressuscite e se levante de suas ruínas, enquanto o sino faz 

rolar através das encostas suas primeiras badaladas desde que o 

esquecimento amortalhou aquelas ruas. [...] (DIÁRIOS, 2012, p. 334-

335) 

Prossegue o autor na concepção deste universo dando vida às características que 

teriam suas personagens e a da função que estes desempenhariam em seu projeto. 

Para povoar este pequeno mundo, imagino seres duros e irretratáveis – 

seres habitados por todos os crimes, por todas as redenções. Suas 

paixões devem ser impetuosas e eloquentes, para que possam grifar, 

na sombra, o espectro da falta em consumação que, em última análise, 

é a alma soterrada da cidade, entregue a todos os poderes de 

destruição. (DIÁRIOS, 2012, p. 335) 

Note-se que a literatura de Lúcio não foi nunca desengajada de um propósito 

maior. A concepção do mundo que abrigaria os Meneses liga-se ao ambiente social de 

estagnação que o autor pretende por em xeque.  É com a finalidade de destruir os 

elementos que atravancam o progresso que Lúcio constrói um mundo que já nasce 

fadado à destruição.  

O propósito do narrador em reunir todos os textos para compor uma narrativa 

que desse conta de uma visão geral, mas não definitiva, da história que se passou em 

Vila Velha, mostra-se como um artifício de Lúcio para que o leitor busque por si só os 

indícios que concatenem a realidade ali representada ao ambiente real e histórico 

presenciado pelo autor. Suas observações, sua visão de mundo, estão impregnadas na 

realização da obra da qual ele mesmo “é o mapa”.  É neste mapa que devemos lançar 

nossas lentes, é através deste mapa que o autor diz ter em si que procuramos reconstruir, 

as relações históricas e sociais. Há ali também uma discussão que transcende o plano 

sociológico para amarrar-se a símbolos psicológicos que dão conta do desespero do 

homem diante da transitoriedade da vida e de questões ligadas ao incesto ou mesmo à 

liberdade de se assumirem como são, desvencilhados das amarras do julgamento moral 

submetido pelas regras de ordenação social do poder patriarcal. 
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Todos estes indícios que compõem o clima de mistério do romance despontam 

como condutores de nossas análises, mas não cerceiam o entendimento do leitor que 

pode fazer inferências, uma vez que a própria organização dos documentos que o 

narrador apresenta não nos aponta resposta para a verdade que se busca. Há elementos 

claros que podemos de antemão dar como certos na intenção do narrador. Ele nos 

apresenta uma sociedade patriarcal que atravessa um processo de ruína econômica e 

moral, no entanto, cabe a nós buscarmos reconhecer em que momento isto se deu e de 

que forma o grupo se precipitou ao fim.  

É talvez neste fim que se abrigue a verdade que Lúcio quis mostrar ao 

reconstruir as narrativas tais quais se apresentam sem inferência de juízo de valores, tal 

qual o historiador pretende em seu trabalho. Apresenta-se aí também a marca do autor 

em seu tempo quando apresenta argumentos que contrapõem moderno e arcaico, atraso 

e progresso que se apresentam como contradições vigentes também na História nacional 

do período pós 1930.  

As contradições que se apresentam nas personagens ganham especial 

significação quanto mais nos aproximamos da composição social que Lúcio tenta 

retratar. Segundo o próprio autor, e aqui repetimos mais uma vez a anotação de seu 

diário, quando insinua que o que pretende retratar está para além da ficção, mas é “a 

história desse espírito que tantas vezes eu procurei encontrar, uma manifestação pessoal, 

autêntica, da nossa maneira de ser”. A maneira de ser do brasileiro foi insumo para a 

obra de Lúcio que não esteve apartada da realidade que o circundava. Parte da 

subjetividade comum aos romances intimistas para atingir a objetividade que 

procuramos em análises sócio históricas.  O que se inscreve como realidade no 

romance, por mais subjetivo que pareça é que vai dando corpus às conexões possíveis 

entre ficção e realidade histórica. 
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3.2 “Construída sobre um declive”: a casa e a composição do universo 

ao seu redor 

 

A casa, tanto na história quanto na literatura, tem lugar de destaque como 

símbolo da representação do núcleo familiar. É ela também o símbolo do poder 

econômico e de destaque social ou ainda de seu contrário. A casa adquire ainda mais 

valor se pensarmos que é nela que se desenvolvem as imagens da intimidade, é ela o 

cenário em que se articulam nossas primeiras relações sociais, por isso, a casa adquire 

um significado muito mais amplo do que o de uma simples construção que tem por 

função abrigar. Diz Bachelard, em A poética do espaço (1978) que o objetivo de se 

trazer a casa para explicar a condição social e psicológica do homem que nela vive está 

em mostrá-la como espaço de integração: 

É necessário mostrar que a casa é um dos poderes de integração para 

os pensamentos, as lembranças e os sonhos do homem. Nessa 

integração, o princípio que faz a ligação é o devaneio. O passado, o 

presente e o futuro dão à casa dinamismos diferentes, dinamismos que 

frequentemente intervém, às vezes se opondo, às vezes estimulando-se 

ao outro. A casa, na vida do homem, afasta as contingências, 

multiplica seus conselhos de continuidade. Sem ela, o homem seria 

um ser disperso. Ela mantém o homem através das tempestades do céu 

e das tempestades da vida. Ela é corpo e alma. É o primeiro mundo do 

ser humano. (BACHELARD, 1978, p.201)                

A casa dos Meneses é também este primeiro mundo do qual fala Bachelard. É o 

elo com o passado, é nela que seus habitantes se abrigam das contingências que 

ameaçam a continuidade familiar. Ela é, portanto, a ponte  entre o passado ancestral e o 

presente no qual se busca manter a segurança e a ordem pretensamente instaladas.        

Mas a casa dos Meneses vai além da constatação de que este espaço é nosso primeiro 

mundo, na Crônica ela é o único mundo de seus moradores, a alma e o corpo da família. 

No romance ela é alçada à categoria de ser animado e não o contrário, suas paredes 

sancionam tragédias, mas também cobram verdades, tudo isso na tentativa de 

salvaguardar o sobrenome Meneses. Subjetivamente, um sobrenome encerra um 

passado ancestral, guarda histórias e adquire sentido à medida em que  o próprio nome 

suscinte a ideia de tradição, o nome é a carga subjetiva dos Meneses, mas a casa, 

particularmente, é a materialização desta tradição.  
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Na primeira edição de CCA constava uma planta baixa da casa: a distribuição 

dos cômodos segue uma hierarquia que se pode perceber na disposição dos quartos, 

vindo o de Timóteo a acupar o último lugar casa. “Construída sobre um declive, a 

Chácara, muito alta do lado da varanda, ia baixando até o quarto do Sr. Timóteo, o 

último da escala, e que fazia parede e meia com a cozinha, naturalmente a parte menos 

elevada da construção.” (CCA,p.137).
20

 O espaço é todo pensado e concebido para ser o 

lugar de memória da família, cada canto da casa e alguns outros espaços ao seu redor 

são de suma importância para o desenvolvimento da trama, como o pavilhão, onde os 

amores proibidos, tanto de Nina com o jardineiro Alberto como de Ana como o mesmo 

e mais tarde, vira abrigo para a realização do amor pretensamente incestuoso entre Nina 

e André. É afastado da casa que se consumam as trangressões, é lá também que cada 

uma das mulheres se liberta da moral e dos hábitos da família. Há  também o canteiro de 

violetas, as quais Nina devotava verdadeira paixão e que representavam para ela o que 

havia de mais vivo na chácara e também a juventude e a beleza da personagem segundo 

Timóteo, que em algumas passagens a compara às violetas. 

A disposição dos quartos obedece a hierarquia familiar, de um lado os irmão. 

Primeiro o quarto de Demétrio, ao lado o de Valdo e por último, próximo à cozinha o 

quarto, que é também o lugar de clausura, de Timóteo. Do outro lado do corredor, o 

primeiro quarto é o de André, depois o de Betty, a governanta que goza da consideração 

da família. O escritório, que é onde se tomam as decisões, encontra-se bem na entrada 

da casa. Ao fundo a presença da antiga fazenda da Serra do Baú, lembrando o passado 

dos antigos Meneses, quando estes ainda habitavam a sede da fazenda. A estrada que 

leva a cidade é fechada por cercas aparentemente intransponiveis, que denotam o 

isolamente em que viviam os Meneses.  

O cuidado com que LC criou este espaço denota sua preocupação em demonstrar 

como se dividiam e como se organizavam os moradores da casa. Mais uma vez aqui 

lembramos da observação que o autor faz sobre a importância destes casarões para a 

História do Brasil. Sua planta lembra em muitos aspectos a planta que Gilberto Freyre 

traz em Sombrados e mocambos, ambos intencionavam mostrar o espaço para ilustrar a 

forma como viviam as famílias patriarcais rurais, encerradas em um círculo social que 

adquire uma dinâmica própria. Mas notemos que, ao contrário da ilustração de Freyre, a 
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 Na página seguinte disponibilizamos uma cópia da planta feita por Lúcio Cardoso da casa onde 
habitariam os Meneses. 
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de Cardoso mostra um espaço vazio, sem vida ao redor. Obviamente que os casarões 

dos engenhos tinham uma dinâmica distinta em muitos aspectos dos casarões das 

fazendas mineiras, mas se compararmos o desenho de Lúcio com a trama que este 

desenvolve nesta casa, perceberemos que esta ausência de vida pode ser  em si 

reveladora, uma vez que os moradores da chácara vivem em  um ambiente de sombras, 

isolados da cidade, sem contato direto com a criadagem, sem empregados que cuidem 

dos pastos ou que desenvolvam outras atividades em suas terras, portanto, sem que se 

ergam, como comumente acontecia, pequenos espaços de convivência dos empregados. 

Como estão estagnados, nada produzem, a chácara toma este aspecto sombrio de coisa 

abandonada.  

 



 
 
 

114 
 

O espaço da casa capta e retém o passado. Em  A poética do espaço de 

Bachelard (1978), encontramos  mais uma vez explicações que corroboram com nossa 

ideia de que a casa dos Meneses é um ser que materializa em si a tradição do nome. Ela 

é  cenário, mas aos olhos do moradores  adquire uma aura mística, ela tudo vê, tudo 

sabe, é sem dúvida o lugar privilegiado da memória.  Bachelard faz a seguinte 

constatação:  

No teatro do passado que é a nossa memória, o cenário mantém os 

personagens em seu papel dominante. Às vezes acreditamos conhecer-

nos no tempo, ao passo que se conhece apenas uma série de fixações 

nos espaços da estabilidade do ser, de um ser que não quer passar no 

tempo, que no próprio passado, quando vai em busca do tempo 

perdido, quer “suspender” o vôo  do tempo. Em mil alveólos, o espaço 

retém o tempo comprimido. O espaço serve para isso. 

(BACHELARD, 1978, p. 202) 

O tempo encontra-se comprimido também na casa dos Meneses, mais que isso, a 

casa representa o altar memorial dos tempos idos. Demétrio, o mais velho dos irmãos , 

sai em defesa deste lugar de memórias quando Nina o ataca. É Betty quem observa: 

Creio mesmo que foi essa aversão, propalada inúmeras vezes, em 

todos os tons de vozes, que para sempre levantou os alicerces do 

desentendimento entre a patroa e o Sr. Demétrio, de natureza tão 

arraigadamente mineira. Mais do que isto: mais do que ao seu Estado 

natal, amava ele a chácara, que aos seus olhos representava a tradição 

e a dignidade dos costumes mineiros ─ segundo ele, os únicos 

realmente autênticos existentes no Brasil. “Podem falar de mim ─ 

costumava dizer ─, mas não ataquem esta casa. Vem ela do império, e 

representa várias gerações de Meneses que aqui viveram com altaneria 

e dignidade.” (CCA, p.55).     

O passado é ponto central, permeia esta sociedade e dita-lhe o compasso. A casa 

é essencialmente o símbolo deste passado, representa o fausto, o poder patriarcal que, 

ainda que ausente materialmente, permanece enraizado, como se da conservação da 

tradição dependesse não somente o nome da família, mas toda a força de um sistema de 

relações que vão além do círculo familiar. 

Assim rumamos em direção à chácara, aquela velha chácara que 

sempre fora a lenda e o motivo de orgulho da pequena cidade em que 

vivíamos. Querelas, notícias de violências e de rivalidades me vinham 

ao pensamento ─ a lembrança do barão, por exemplo, mais ilustre, 

mais rico e mais nobre do que os Meneses, morando numa     fazenda 

distante da cidade, mas cujo nome e cuja casa, apesar de tudo, não 

conseguiam ter em nosso pensamento o prestígio romântico da casa 

dos Meneses. E de onde vinha esse prestígio, que poder garantia a essa 

mansão em decadência o seu fascínio, ainda intato como uma herança 
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poética que não fora roída pelo tempo? Seu passado, exclusivamente 

seu passado, feito de senhores e sinhazinhas que haviam sido tios, 

primos e avós daquele senhor Valdo que agora ia ao meu lado ─ 

Meneses todos, que através de lendas, fugas e romances, de reuniões e 

histórias famosas, tinham criado a “alma” da residência, aquilo que 

incólume e como suspenso no espaço, sobreviveria, ainda que seus 

representantes mergulhassem para sempre na obscuridade.                                                                        

(CCA, p. 252)          

Ana, na citação a seguir também se refere à casa como uma espécie de entidade 

viva, a ela , que não é uma Meneses de sangue, foi ensinado o sentido de tradição que a 

casa representa.A sacralização deste espaço é também para ela maculada pela presença 

de Nina, que destoa da paisagem, seja por sua beleza e exuberância físicas, seja pela não 

aceitação do que este espaço representa enquanto entidade viva: 

Que é a verdade? 

Creio que é uma evidência mais pressentida do que enunciada. Padre, 

acredito ter visto a presença tangível do Diabo e, mais do que isto, ter 

alimentado com o meu silêncio, e a minha aquiescência portanto, a 

destruição latente da casa e da família que há muitos anos são 

minhas. (Padre, perdoe minha veemência, mas desde que entrei para 

esta casa, aprendi a referir-me a ela como se tratasse de uma 

entidade viva. Sempre ouvi meu marido dizer que o sangue dos 

Meneses criara uma alma para estas paredes ─ e sempre andei entre 

estas paredes com um certo receio, amedrontada e mesquinha, 

imaginando que desmesurados ouvidos escutassem e julgassem meus 

atos. Terei acertado, terei errado, não sei ─ a casa dos Meneses 

esvaiu-me como uma planta de pedra e cal que necessite do meu 

sangue para viver. Desde criança fui educada para atravessar estes 

umbrais que julgava sagrados, quer dizer, desde que o Sr. Demétrio 

dignou-se escolher-me sua companheira permanente 
21

 ( CCA, p. 99)    

Mas é Nina, estranha aos hábitos e costumes da família, quem racionaliza sobre 

a situação em que se encontram. Ela é a única a apontar uma possível solução para 

salvar os Meneses da ruína total. Vinda do Rio de Janeiro, de outra realidade, onde o 

progresso e a modernização pulsavam, a terra nada mais é que um meio de 

sobrevivência do qual se possa desfazer conforme a necessidade e não um símbolo 

familiar. Em carta a Valdo Meneses, Nina sugere que a família se desfaça das terras 

para organizarem as finanças: 

Ainda que o fosse, o direito se acharia do meu lado, teria minhas 

razões e minhas justificativas. Por exemplo, as mesadas que prometeu 

─ lembra-se? ─ jamais se concretizaram, e sempre vivi à espera que a 

situação da família se desafogasse, se bem que no íntimo tivesse 
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certeza de que jamais sairiam do beco em que voluntariamente se 

meteram. Digo isto, porque sei hoje que a construção, mais do que 

isto, a manutenção desta chácara, equivale a uma despesa inútil, e 

poderia ser poupada, se não achassem todos que abandonar Vila 

Velha, e esta mansão dispendiosa, fosse um definitivo ato de 

descrédito para a família. A verdade é que antes de desmembrarem a 

velha fazenda do Baú, e dividirem as terras entre credores que 

poderiam muito bem esperar, teria sido melhor contemporizar com a 

situação, remodelando apenas a casa que hoje apodrece no contraforte 

da serra. Posso afirmar que, indo até lá algumas vezes a cavalo, 

encontrei nela uma poesia e uma dignidade que nem sempre 

vislumbrei nesta construção pretensiosa onde hoje vivem... Tivessem 

feito o que eu tanto apregoei, liquidando a casa, vendendo os trastes, 

diminuindo a criadagem, loteando as terras e entrado em acordo com o 

resto dos credores, não estaríamos agora na situação de...                                                                               

(CCA, p. 30)  

Contestar a autoridade da casa seria como contestar a herança do nome ou 

mesmo a autoridade instituída pelo poder patriarcal. Manter o nome e a fundação da 

casa é defender este poder, é mantê-lo, ainda que para tal intento seja necessário negar a 

insustentabilidade da manutenção de uma ordem hierárquica superada pelas mudanças 

externas que ocorrem à revelia do grupo.  

A casa, assim representada como entidade, acolhe em si a essência da 

permanência. Ao evocar a casa no título do romance, Cardoso confere a ela também este 

status de entidade. É contra ela, contra sua estrutura, contra a alma que vive em suas 

paredes, que se comete o crime enunciado. Os moradores da casa não mantêm laços 

entre si, apenas coabitam o espaço físico que os une enquanto representação da estirpe 

orgulhosa dos Meneses do passado. O núcleo familiar pressupõe a estabilidade e o 

equilíbrio, mas entre os Meneses os laços parentais enfraquecem as relações uma vez 

que vêem perdido o sentido da continuidade. O passado é o leme dos Meneses, é ele a 

prisão que os impede de dar continuidade à história iniciada por seus ancestrais. 

Vivendo de uma memória de nobreza e glória, os Meneses permanecem suspensos no 

tempo e no espaço. A casa os mantém aprisionados entre o ontem e o hoje, sem 

perspectivas de um amanhã.  

Há uma herança a ser defendida, a casa os relembra a todo o momento deste 

fato. Esta herança não se restringe mais a um espólio econômico, aos bens de raiz, mas 

a um sentimento de orgulho e pertencimento e a casa é o símbolo vivo desta herança. 

“Talvez a herdade seja uma doença de sangue. Essas pedras argamassam toda a 

estrutura interior da família, são eles Meneses de cimento e cal, como outros se 
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vangloriam da nobreza que lhes corre nas veias.” (CCA, p. 101).  Ana observa que a 

construção da casa está intimamente ligada à construção de um mito familiar, ao redor 

dele orbita um senso de obrigação moral. Valdo em carta a Nina diz: “Se agora tomo 

esta atitude, lembre-se bem, é apenas em nome da dignidade dos Meneses” (CCA, 

p.118) e a esta afirmação segue ainda a constatação de que o objeto de proteção da casa 

é a tradição do nome: “Apesar de tudo, resta louvar o espírito da família Meneses, esse 

velho espírito que é nosso único ânimo e sustentáculo: este ainda é o mesmo, integral 

como um alicerce de ferro erguido entre a alvenaria que cede.” (CCA, p. 119).  

A ruína da casa é o símbolo da derrocada da família patriarcal, e os Meneses 

teimam em não lutar por um resgate efetivo do poder econômico da família, primando 

antes por uma luta desesperada pela manutenção de uma moral já dilacerada, por 

valores perdidos. Na composição deste universo que se encerra na figura da casa, 

circulam outros elementos que conferem legitimidade ao lugar no mundo dos Meneses. 

A chácara é o ponto de localização da casa e mais distante deste espaço encontra-se Vila 

Velha, a cidade imaginária de Lúcio Cardoso. Em um esquema hierárquico mostramos a 

seguir como seria mais ou menos a relação entre estes universos em ordem central de 

importância: 

                             

A casa orbita no espaço de construção do romance, é ela o centro de interesse 

tanto da cidade quanto dos Meneses. Sua degradação é também a marcação do tempo, 

ainda que os indícios cronológicos sejam mínimos, a casa localiza a passagem do tempo 

através da constatação da ruína material que vai tomando conta de seu espaço.  

CASA 

 

CHÁCARA 

VILA VELHA 
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18 de... de 19...” as linhas iniciais do romance, marcado pela imprecisão do 

tempo cronológico, nos dão indícios do que seria esta sociedade rural mineira da qual 

fala Lúcio Cardoso. Perdida no tempo, ausente de espaço, Vila Velha, está em qualquer 

ano do século XX; sendo imaginada, Vila Velha pode ser qualquer cidade do interior 

mineiro e os Meneses da chácara são a representação de qualquer família patriarcal 

mineira empobrecida chegada da modernidade. A Vila Velha dos Meneses é a 

representação fictícia de seu tempo ou do tempo de tantas outras famílias que se 

perderam em estórias que não são contadas pela história. O próprio Lúcio, quando ainda 

articulava mentalmente o projeto literário em que pretendia retratar cidade da Zona da 

Mata Mineira, escreve observação sobre a casa e sua importância para a constituição da 

nação. Quando em visita a uma fazenda em Penedo visualizando um casarão em ruínas 

faz a seguinte constatação:  

No entanto, não estaria aqui, como um aviso a ser decifrado, a história 

desse espírito que tantas vezes eu procurei encontrar, uma 

manifestação pessoal, autêntica, da nossa maneira de ser? À medida 

que o Brasil se afasta para o interior, sua alma se torna mais forte e 

mais positiva; foi em Minas Gerais, nos becos e vielas de suas cidades 

mortas, que vi se erguer mais alto e mais cheio de grandeza o espírito 

da nossa gente. Todo esse passado é como o estrume que alimenta o 

porvir; a terra estua ao poder desses fermentos e a alma, tanto tempo 

oculta, irradia uma fosforescência miraculosa e nova. Não há dúvida, 

neste casarão brasileiro há um tom de grandeza indescritível; quem 

quer que tenha vivido aqui, encarna hoje essas raízes sem as quais é 

impossível criar um sedimento de povo ou nação. (DIÁRIOS, 2012, p. 

296-297) 

A constatação da importância da casa e do interior, em especial o interior de 

Minas Gerais, é em si muito significativa para a análise do romance que seria lançado 

posteriormente. A realidade constatada por Lúcio em suas andanças é descortinada e 

repensada dentro da Crônica para além da ficção da obra. Nela encontra-se inscrito um 

projeto que repensa a nação dentro do processo de modernização tendo como raiz o 

interior do país e sua organização social. Como LC, tantos outros autores pensaram a 

casa como retrato do Brasil e de suas relações, dentre eles, o que mais se destacou e 

dedicou-se a desenvolver esta análise foi sem dúvida nenhuma Gilberto Freyre, com 

Sobrados e mocambos e Casa Grande e Senzala. 
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Na Crônica, a matéria que compõe o passado dos Meneses, suas raízes, é a 

mesma que os decompõe, a mesma que os atira ao descompasso dos novos tempos. O 

apego ao passado permeia não somente as relações da chácara como também povoa o 

imaginário da pequena cidade que se desenvolveu ao redor da glória da família ilustre. 

Vila Velha é um espaço geográfico imaginário, lugar escolhido pelo autor para 

presenciar a ruína dos Meneses, trata-se de uma construção mental, simbólica, mas estes 

Meneses não estão em Vila Velha impunemente, antes habitaram a cidade de Curvelo 

do primeiro romance de Lúcio, Maleita (1934), o que nos faz voltar à afirmação de 

Quixabeira de que Lúcio possuía um “projeto estético-literário único, cujas conexões 

são passiveis de serem analisadas” (SILVA, 2004. p. 15). Alfredo Bosi, em texto 

constante na edição critica de Crônica da casa assassinada, organizado por Mário 

Carelli, lembra-nos deste fato, rememora estes outros Meneses que criaram a cidade de 

Pirapora, consumida pela febre da malária às margens do Rio São Francisco:  

A Crônica não é uma historia brumosa que se passa em meio a nuvens 

de uma aérea fantasia, sem raízes. Ao contrário, é o relato da 

decadência de uma família, é a narração cruel do assassínio de uma 

casa encravada naquele velho e gasto interior fluminense-mineiro tão 

familiar ao autor de Maleita. Os Meneses desse romance juvenil de 

Lúcio Cardoso, fundadores de uma cidade sertaneja, a Pirapora 

queimada pela febre da malária, voltam, e não por acaso, para a 

evocação da sua agonia. Uma longa história de três gerações já se 

cumpriu, e agora é o momento de deixar que fale o destino, isto é, a 

impotência do mundo patriarcal para impedir a sua catástrofe e sofrear 

o instinto de morte que o devora por dentro. (BOSI, CCAec,1996,p.  

XXII). 

Para Bosi, não há despretensão nesta volta dos Meneses em CCA. Os Meneses 

da Crônica e os de outrora representam todas as famílias da elite rural mineira. Lúcio 

arquitetou na cidade de Vila Velha, na chácara, cada elemento que exporia em 

definitivo traços dos Meneses ocultados pelos limites e cercas de suas propriedades. É 

em Vila Velha que a impotência do mundo patriarcal se evidencia, é lá também que se 

dará a destruição simbólica deste universo. 

Pesavento em seu texto Cidades imaginadas: Literatura, História e 

Sensibilidades, sobre as cidades na literatura diz: “Estas urbes transfiguradas ou 

temidas, verossímeis ou fantásticas, que apontam para outros mundos, os dos sonhos e 
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pesadelos, constituem uma forma de leitura sensível da realidade.”
22

 Cardoso utiliza-se 

desta mesma arquitetura imaginária da qual fala Jatahy para dar corpo ao romance. Vila 

Velha é não mera espectadora do drama dos Meneses, da clausura em que vivem estes 

seres que despertam respeito curioso sobre o que se passa naquele ambiente insular, mas 

também a cidade que irá presenciar a queda do clã familiar.  

Como em muitas cidades representadas em romances, a importância desta urbe 

se dá por ser o espaço em que se localiza a chácara dos Meneses. A cidade aparece 

desconfigurada de valor diante dos acontecimentos que alterariam a configuração 

familiar. Cardoso dá voz a poucas personagens que habitam a cidade: o padre, o médico 

e o farmacêutico. Estes participam dos acontecimentos da chácara como testemunhas 

oculares que posteriormente nos dão notícia do drama vivido pelos Meneses, de sua luta 

pela manutenção de uma família afundada em ressentimentos, brigas, segredos, dívidas 

e pecados. São eles também os observadores do tempo que decorre e que carrega em si 

as marcas da ruína visível, mas também da ruína invisível aos olhos. As personagens 

citadinas apercebem-se disso e abrem a chácara em seus depoimentos, para nos dar 

ciência do abismo indissolúvel em que se lançaram os Meneses.   

Este espaço envolvendo a chácara e a cidade não poderia deixar de existir no 

romance de Lúcio, ainda que este tenha dado forma a uma família fechada em seu 

próprio universo. Como já dissemos anteriormente, este romance é também a 

representação de uma determinada configuração social existente, ainda que de maneira 

subjetiva, e, sendo a CCA um romance de evocação de uma pretensa vingança de 

Cardoso contra o que representa a sociedade mineira, não haveria então, vingança de 

fato se não houvessem espectadores. 

A CCA é a recriação de todos os ambientes que compõem uma sociedade real. 

Ainda que fictícia, ela incorpora todos os elementos de que uma sociedade é composta.  

Cardoso escreveu sobre o que seu tempo lhe forneceu como matéria. Sobre sua visão de 

um mundo formado por patriarcas preocupados em se manterem e em manterem uma 

ordem vigente, mas já corroída. Cada uma das partes, incluindo-se aí a cidade e a 

chácara, são elementos necessários para a composição deste enredo, como também para 

sua compreensão.  
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 Sandra Jatahy Pesavento em: http://www.ufrgs.br/nph/sensibilidades-a-margem/cidades-
imaginarias-literatura-historia-e-sensibilidades acesso em 18 de setembro de 2012. 

http://www.ufrgs.br/nph/sensibilidades-a-margem/cidades-imaginarias-literatura-historia-e-sensibilidades
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Nem todas as unidades sociais ou formas de integração dos homens 

são, ao mesmo tempo, unidades de habitação ou moradia. Mas todas 

elas podem ser caracterizadas segundo determinados tipos de 

configuração espacial. De fato, sempre são unidades de indivíduos 

relacionados entre si, ligados uns aos outros. E mesmo que o modo ou 

o tipo dessas relações nunca possa ser expresso essencialmente, em 

última instância, por meio de categorias espaciais, ele pode ser 

expresso também por meio de categorias espaciais. Pois a todo modo 

de agrupamentos humano corresponde uma determinada configuração 

de espaço onde aqueles indivíduos de fato estão ou podem estar 

reunidos, todos juntos ou em unidade menores. Assim, a expressão de 

uma unidade social no espaço, o tipo de sua configuração espacial é 

uma representação tangível e ─ literalmente ─ visível de suas 

particularidades. (ELIAS, 2001, p. 67)        

Por analogia tomamos parte da explicação de Norbert Elias, em A Sociedade de 

corte (2001), para mostrarmos como na formação de uma sociedade, seja ela patriarcal, 

de corte, ou qualquer outra, existe uma correlação entre os diversos núcleos que as 

compõem. Cada um possui importância singular na formação do todo. Sendo então, 

Crônica da casa assassinada a representação de uma sociedade patriarcal, todos estes 

elementos em conjunto (cidade, chácara, família) irão compor um quadro em que se 

complementam. A casa da chácara alimenta o orgulho dos Meneses, os Meneses 

alimentam a admiração da cidade, o próprio nome da família é a evocação de um 

passado de glórias tanto para os Meneses quanto para a cidade em que a família vive.  

Este sistema de produção simbólica está ligado diretamente a interesses de 

grupos particulares, como no caso de CCA, onde a manutenção da hierarquia da família 

não se dá somente por parte de seus integrantes, mas por todos os sujeitos da sociedade 

ao seu redor, neste caso, os moradores de Vila Velha. Bourdieu, sobre a reprodução 

destes sistemas simbólicos como elemento de dominação das classes nos fala que “as 

ideologias, por oposição ao mito, produto coletivo e coletivamente apropriado, servem 

interesses universais, comuns ao conjunto do grupo.” (BOURDIEU, 2010, p. 10). 

Deste conjunto de ideologias, de uma pretensa ordem hierárquica onde as 

famílias proprietárias de terras encontram-se como grupo dominante, constatamos o 

surgimento de elementos de distinção destes em relação aos demais membros da 

sociedade. Não somente na ficção de Lúcio Cardoso, mas no contexto histórico 

percebemos a manutenção destas elites através de um poder exercido, quando a inversão 

de poder dos centros urbanos e a diminuição da intensidade de crescimento das cidades, 
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com o declínio do ouro, transferem para as fazendas produtoras o centro de irradiação 

do domínio econômico.  

E é na chácara, mais um elemento da narrativa simbólica de LC, que iremos 

encontrar instalados os Meneses. Estas personagens são elementos reconhecíveis de 

uma conjectura social pós década de 1930, quando o Estado, prevendo uma crise sem 

precedentes que já se antecipara em outros países, oferece incentivos para uma política 

de industrialização, descentralizando o poder agrarista, promovendo com isso uma 

alteração no status quo destas elites dominantes. Não foi do dia para a noite que se 

deram estas transformações, mas o fato de alguns grupos de fazendeiros manterem-se 

fechados às mudanças que ocorriam que fez com que muitos destes se precipitassem em 

um processo de ruína financeira.  

Na chácara todos tem ciência da situação em que se encontram, mas é Nina, com 

quem Valdo se casa no Rio de Janeiro, que a consciência das personagens adquire um 

pavor contra a aceitação dos fatos. Um dos primeiros diálogos descritos está no diário 

de Betty, a governanta, quando Valdo sugere reformas na casa, que aos olhos de Nina se 

encontrava em mau estado, precisando de reparos. A realidade que se apresenta aos 

olhos de Nina é muito diferente da situação contada por Valdo quando a conheceu no 

Rio de Janeiro: 

─ 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. Nossa única oportunidade é esperarmos 

desaparecer quietamente sob este teto, a menos que uma alma 

generosa ─ e ele fitou rapidamente a patroa ─ venha em nosso auxílio. 

─ Você graceja Demétrio ─ murmurou o Sr. Valdo, empalidecendo. 

─Não gracejo ─ tornou o outro ─ e já que você imagina reformas, 

consertos no pavilhão do jardim e não sei que mais, talvez conte com 

um empréstimo de sua senhora, não? 

Nada se alterou no rosto de Dona Nina ─ apenas ergueu as 

sobrancelhas e declarou com frieza: 

─ Casei-me com um homem rico. 

─ Rico? Foi isto que ele lhe disse? ─ gritou o Sr. Demétrio 

─Foi. [...] 
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─ Mas não tem nem onde cair morto! Devemos aos empregados 

todos, à farmácia, ao banco do povoado... Não, esta é forte demais.                                                                               

(CCA, p. 56)        

E para os Meneses não nos parece mesmo que exista algum esforço em voltar a 

tirar da terra o sustento da família. Fechados em seu universo, parecem mesmo esperar 

que o tempo os destrua. Parecem padecer de algum mal que os impeça de se 

reerguerem. A terra, ainda que esta não mais lhes ofereça subsídios para uma 

sobrevivência tranquila, é um elemento agregador em torno do qual orbita o universo da 

família.  

Na impossibilidade de redenção, os Meneses vão fazendo da casa instalada na 

chácara reduto para onde convergem todas as intenções de preservação. Nem a chácara, 

nem a cidade, muito menos os Meneses são inocentados nesta vingança a que se lançou 

Lúcio Cardoso contra Minas Gerais. Não foram perdoados porque se cercaram da 

irrealidade dos símbolos que os encerravam, tanto a família quanto a cidade, em um 

universo do qual por vontade ou desânimo não puderam derrubar as cercas. A cidade de 

Vila Velha, assim como a chácara dos Meneses, é dizimada por uma epidemia, a casa é 

saqueada pelo bando de Chico Herrera. Cardoso trava sua luta contra a família mineira, 

a moral mineira, o espírito bancário mineiro, encerrando com esta última ação sua 

vingança de destruição do que para ele sempre representou em sua visão o que era de 

mais nocivo e pernicioso numa sociedade. Padre Justino descreve a imagem de 

destruição instalada na casa, é mesmo seu fim irremediável. Atingida pelo tempo, pela 

ira de Deus representada por uma epidemia que dizima a cidade e também pelo saque 

do bando de ladrões, a casa sucumbe, para permanecer somente na memória dos que 

restaram como testemunhas do destino dos Meneses. 

Ainda tenho presente na memória a última vez em que a vi, quando ia 

a meio  a triste epidemia que liquidou nossa cidade. A chácara dos 

Meneses foi das últimas a tombar, se bem que seu interior já houvesse 

sido saqueado pelo bando chefiado pelo famoso Chico Herrera. Vejo-a 

ainda, com seus enormes alicerces de pedra, simples e majestosa como 

um monumento em meio ao jardim. A caliça já tinha quase 

completamente tombando de suas paredes, as janelas, despencadas, 

batiam fora dos caixilhos, o mato invadia francamente as áreas outrora 

limpas e subia pelos degraus já carcomidos ─ no entanto, para quem 

conhecia a crônica da Vila Velha, que vida ainda ressumava ela, pelas 

fendas abertas, pelas vigas à mostra, pelas telhas tombadas, por tudo 

enfim que constituía seu esqueleto imóvel, tangido por tão recentes 

vibrações. (CCA, p. 520)       
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A casa é a última a tombar em meio à desolação que tomou conta da cidade. É a 

“visão de uma paisagem apocalíptica e sem remissão” 
23

 Neste sentido, o fim dos 

Meneses, o fim de Vila Velha, enfim, o fim destes símbolos, numa tragédia sem 

remissão, é a redenção tanto de Lúcio quanto desta sociedade mascarada pela moral, 

pela religião, pelos costumes e hábitos familiares que os cerceavam, no sentido de os 

reterem rumo aos novos tempo, as novas configurações sociais, ao processo de 

modernização e urbanização das cidades.     

É como se todos estes elementos que compuseram a visão de mundo do autor e 

que deram origem ao romance fossem também um entrave para sua completa libertação 

do sentimento contraditório que parecia tomar conta de Lúcio em relação a Minas: “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”
24

 [...]. Esta paisagem final retratada 

pelo padre, da casa destruída, tombada em ruínas não a destitui da função de manter 

alicerces, “vejo-a ainda, com seus enormes alicerces de pedra”, como se desta imagem 

de destruição fosse possível vislumbrar um futuro que se molda ainda sobre as ruínas do 

passado.   

 

3.3 A contestação dos valores morais através da transgressão dos 

interditos 

 

Crônica da casa assassinada é marcada pela fragmentação, tanto da narrativa, 

quanto pela fragmentação existencial dos sujeitos que ela dá forma. Num primeiro 

momento, a forma como Lúcio Cardoso compôs a obra aparenta ser caótica, mas na 

medida em que nos aprofundamos, percebemos que existe ali não um caos, mas uma 

desordem vital para o desenvolvimento do romance já que nele reflete-se a visão de 

mundo do autor. 

 

 

                                                           
23

 Lúcio Cardoso (patético): “Ergo meu livro como um punhal contra Minas”. Jornal do Brasil. Caderno 

B, Rio de Janeiro, 25 nov. 1960. 
24

 Lúcio Cardoso (patético): “Ergo meu livro como um punhal contra Minas”. Jornal do Brasil. Caderno 

B, Rio de Janeiro, 25 nov. 1960. 
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Alguns elementos que compõem a narrativa estiveram entre as questões que 

conduziram LC em seus questionamentos mais íntimos, transpostos muitas vezes para 

seus diários, que somaram-se ao corpus de sua produção literária e que em grande 

medida trouxeram entendimento para a escrita ficcional do autor. As questões que mais 

pontuaram as reflexões de Cardoso referem-se a demandas de fundo religioso e moral, 

que se relacionam por sua vez a conceitos sobre a crença em Deus, a liberdade 

individual, o pecado, o bem e o mal, a vida e a morte, todos eles postos à luz do 

entendimento católico cristão. Em muitos momentos o pensamento religioso foi 

sombreado por uma espécie de existencialismo ateu que questiona a condição de 

transitoriedade e finitude humana na busca por uma verdade que revele o sentido da 

existência. Lúcio dedica muitas passagens de seus diários a reflexionar sobre Deus e 

sobre a busca que a humanidade trava para encontrar nele respostas para o que a aflige. 

Aqui ele diz: 

É inútil negar, o homem é obsedado pela ideia de Deus. Tudo que faz 

– quer se manifeste à luz do sublime ou do ignominioso, é um esforço 

para provar a si mesmo, consciente ou não, a realidade ou o mito da 

sombra de Deus. [...] 

E prossegue constatando que nossa angústia justifica o mistério, este mistério 

seria a existência de Deus, aceitá-lo é encontrar esperanças e ao mesmo tempo doar a 

esperança que nos foi dada.       

Não, não é possível fugir: não sabemos quem somos, e nossa própria 

angústia ante este fato, justifica o mistério que nos obseda. Somos a 

pequena afirmação de uma coisa imensa que não foi levada às últimas 

consequências – e o que quer que seja só pode ser uma arquitetura 

invisível. A qualquer momento, podemos deixar de existir, e neste 

caso Deus existe, porque não temos a quem doar a esperança que nos 

foi dada. (Diários, 2012, p. 209)  

Nos diários de Cardoso existem muitas inscrições semelhantes a estas em que o 

autor reflete os vários aspectos que abarcam a fé e a religiosidade, distinguindo uma da 

outra, a fé pura e a religiosidade católica. O fim, a morte, na maioria das vezes, figura 

em seus diários como a comprovação da existência de um Deus.        

Para LC, o “inventor das totalidades existenciais”, o romance transcende o plano 

da escrita literária que transpõe temas sociais, neste caso, a ruína econômica e moral de 

uma família patriarcal rural do interior de Minas Gerais, para buscar aporte na 

construção de uma narrativa que abarque questões interiores que permeiam todas as 
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relações que se inserem no contexto ali narrado. Para além dos fatos dados, que podem 

ser apreendidos exteriormente, existem outras tantas questões interiores que influenciam 

e definem o desenrolar da trama ficcional, mas que ao mesmo tempo dizem respeito a 

uma representação da realidade. A totalidade existencial que LC conseguiu captar para 

compor suas personagens liga-se à apreensão da realidade interior e exterior, que juntas 

e não separadamente, compõem o enredo da Crônica da casa assassinada. 

A partir da transgressão de interditos, as personagens de Cardoso buscam 

também uma verdade que não se constata em certezas, mas em dúvidas diluídas no 

entendimento individualizado de cada um. Todos estes elementos denotam o veio 

introspectivo que marca o romance psicológico que Lúcio desenvolve com maestria, 

neste sentido reafirma-se também a tendência mística do autor.  

A crença na existência de Deus ou a ideia Dele se convertendo em ausência é o 

centro onde orbitam outras questões que norteiam a convivência social destes sujeitos. 

Por mais que tentem se manterem apartados de um círculo de convivência externa, na 

realidade reproduzem hábitos e dinâmicas que já existiam muito antes que pudessem 

pensar em romper com alguns dos limites que a sociedade convencionou como 

importantes para a manutenção de uma ordem moral e, por conseguinte para a 

manutenção da sociedade e isto se dá através da manutenção das consciências pessoais. 

No entanto, não se pode pensar em moral social e moral religiosa apartadas uma da 

outra, são todas alicerçadas em hábitos que somados criam sentido para a vida e para a 

existência, até mesmo a negação destas é reflexo de suas ações. 

Todos os acontecimentos que compõem a trama se dão em nome da casa que é o 

circulo social dos Meneses, e como já dissemos, a chegada de Nina desperta a casa e ao 

despertar a casa, desperta também seus moradores para uma nova realidade, onde o 

vazio existencial é evidenciado. O que havia de certeza transforma-se em engano e é 

sobre este engano que a busca pela verdade se dá. Os Meneses buscam mediar suas 

consciências, não para corrigirem-se, mas para legitimarem seus atos e é nesta busca 

que percebem a carência de algo maior, superior. Esta legitimidade em geral está 

amparada pela noção de bem e mal que estes entendem como a presença ou ausência de 

Deus. Mas até aí encontramos vestígios do engano, no discurso de padre Justino para 

Ana, onde a lei de Deus, ao contrário do que pensam, não é imutável, depende da 

contingência humana. 
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 (Assim é a verdadeira lei de Deus: pode assumir o aspecto e a cor do 

instante em que é citada. Dubiedade, transigência? Não, é que a 

verdade tem que cingir todos os aspectos da contingência humana. 

Que nos adianta ela quando abraça um único aspecto das coisas, e 

designa apenas uma face, que muitas vezes esconde a verdadeira 

essência dos fatos? Repito, a lei de Deus é mutável e vária, 

exatamente porque tem a candidez, a austeridade e a fluência do 

líquido: penetra e umedece, e torna viva e fecunda a terra que antes 

não produzia senão a folhagem seca da morte.) Ah, essa coisa 

deblaterada e informe a que chamam de pecado, essa vitória dos 

fortes, e, no entanto apanágio de tantos fracos e de tantos indecisos, de 

tantos algozes e de tantos carrascos que ao longo do tempo vêm 

tremulando seu pendão para oprimir e massacrar!  Sombria lei de 

jesuítas, que em seu nome ergueram fogueiras e iluminaram infernos, 

como situá-lo, em estado de compreensão e de justiça? Ah, cama de 

fracos, leito dos efeminados e dos tristes ─ Ah! Grande pecado maior 

de não ousar o supremo pecado, para se constituir humano e só, e 

divisar a Face una e resplandecente, no abismo oposto, que é feito de 

luz e perdão! Que dizer a esses melancólicos guardiões de uma virtude 

sem frutos, que dizer a esses estetas do bem, a esses guerreiros sem 

violência, sem coragem e sem imaginação para a luta?(CCA, p.523) 

Os diálogos que se travam em torno da ausência ou da existência de Deus em 

geral estão ligados à noção de bem e de mal, noções estas que se ligam a uma moral 

instituída, convencionada, onde a ideia de Deus é maniqueísta. Ele é o bem na medida 

em que atua segundo a vontade individualizada. Padre Justino reflete sobre este 

equívoco quando admite que Deus também assume o aspecto do mal.    

Deus, ai de nós, muitas vezes assume o aspecto do mal. Deus é quase 

sempre tudo o que rompe a superfície material e dura do nosso existir 

cotidiano ─ porque Ele não é o pecado, mas a graça. Mais ainda: Deus 

é acontecimento e revelação. Como supô-lo um movimento estático, 

um ser de inércia e apaziguamento? Sua lei é a da tempestade, e não a 

da calma. (CCA, p. 534) 

Ainda sobre a noção de bem e mal ele acrescenta: 

Tantos de nós confundem Deus com a ideia de bem... Tantos O 

cingem à simples noção do mal que se deve evitar... O bem, no 

entanto, é uma medida terrena, um recurso dos homens. Como medir 

com ele o infinito que é Deus? (CCA, p. 533) 

Mas se o bem é uma medida terrena e nem com ela, nem com a noção de mal, 

podemos medir a infinitude de Deus, seria então o mal que os Meneses dizem instalado 

na casa, um reflexo deles próprios, de suas contingências, do vazio em que se lançaram 

por medo ou negligência, mas também a ação de Deus sobre os homens. A lei de Deus é 

a tempestade e não a calma, diz o padre e sendo assim, o mutismo em que vivia a casa 

era na realidade o mal que se fazia presente. Na casa, Deus fazia-se ausente, não como 
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forma de punição, mas porque as personagens se fecham neste espaço acometido pelo 

mal, pela calmaria que o representa. O próprio padre vacila diante do pedido de 

salvação de Ana, pois ali não há possibilidade senão o fim. Ele mesmo diverge dos 

dogmas impostos pela igreja quando admite haverem exceções para a lei divina.  

Um vácuo imenso se fez em minha alma, como se nela mais nada 

subsistisse, nem o temor e nem a lembrança de Deus, como uma 

negativa ou uma renúncia ─ e um gosto amargo, lancinante, subiu de 

um jato à minha boca. (CCA, p. 533) 

Neste sentido, o mal tanto nega quanto afirma o bem, é ele quem dá potência às 

personagens, é entre um e outro que se encontra o abismo que os separa da morte. Em A 

literatura e o mal de George Bataille (2000), o prefácio de Rafael Conte resume esta 

diferença entre bem e mal da seguinte forma: “O mal e o bem se identificam na última 

exasperação, são os dois elementos irreconhecíveis e perfeitamente inseparáveis da 

natureza humana, e, portanto, da literatura” (BATAILLE, 2000, p.08). Na CCA, são 

também bem e mal irreconhecíveis e inseparáveis ainda mais se levarmos em conta que 

os discursos são todos interesseiros, cada um a seu modo pretende defender sua 

verdade, mas, no entanto a parcialidade com que compõem suas narrativas arroga 

sempre ao outro a culpa, a argumentação é sempre capciosa, muitas vezes cheia de 

reticências, deixando sempre margem para engano.  

A casa sai de sua tranquilidade aparente com a chegada de Nina. Ela chama a 

atenção dos moradores para aspectos antes ignorados ou negligenciados 

deliberadamente. Sua presença instala um ambiente passional. A imagem de Nina, para 

além da descrição de uma beleza inigualável, suscita sempre um retrato de sensualidade 

demoníaca que a converte em objeto de desejo, mas também de repulsa. Sua imagem 

reclama de todos uma atenção que os desperta para outra realidade. Segundo Bataille, 

em O Erotismo, "o erotismo é na consciência do homem aquilo que põe nele o ser em 

questão” (1987, p.20). Neste sentido, Nina é a personalização da sensualidade e porque 

não dizer, subjetivamente a encarnação da imagem erótica, ela é para os Meneses o 

elemento que põe o ser, o outro em questão.   

Para Bataille, o desenvolvimento da humanidade deu-se com a criação do 

trabalho, ele por sua vez gerou a necessidade de especialização e esta especialização 

dividiu e ainda divide o homem em grupos. Para a manutenção e ordem destes grupos 

fez-se necessário a criação de leis e normas morais que os impedissem de retroceder a 
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um estágio anterior. As leis e normas em sua essência pretendiam neutralizar a violência 

inerente à condição do homem que não se utiliza da razão.  

O mundo do trabalho e da razão é a base da vida humana, mas o 

trabalho não nos absorve inteiramente e, se a razão comanda, nossa 

obediência nunca é sem limite. Com seu trabalho o homem edificou o 

mundo racional, mas sempre subsiste nele um fundo de violência. A 

própria natureza é violenta e, por mais comedidos que sejamos, uma 

violência pode nos dominar de novo, que não é mais a violência 

natural, a violência de um ser racional que tentou obedecer, mas que 

sucumbe ao movimente que ele mesmo não pode reduzir à razão. Há 

na natureza e subsiste no homem um movimento que sempre excede 

os limites e que nunca pode ser reduzido senão parcialmente. [...] 

Em nossa vida o excesso se manifesta na medida em que a violência 

prevalece sobre a razão. (BATTAILLE, 1987, p.27) 

Note-se que para o estudioso francês a superação da razão pela violência é que 

leva aos excessos, eles sobrepõem-se à razão na medida em que rompem com as normas  

estabelecidas previamente que visam a convivência harmoniosa entre as sociedades. 

Estes códigos e normas impostos pelas sociedades revelam-se nos interditos, que são 

restrições que intencionam manter a razão humana acima da violência. Os interditos 

agem sobre as relações impondo condutas no que diz respeito ao convívio com os 

mortos e seus cultos e também a atividade sexual dos indivíduos. Portanto, os interditos 

agem sobre a consciência humana, eles não são exteriores ao homem, são impostos de 

dentro para fora, para Bataille, “a verdade dos interditos é a chave de nossa atitude 

humana” (1987, p. 26).  

Devemos, podemos saber exatamente que os interditos não são 

impostos de fora. Isto nos aparece na angústia, no momento em que 

transgredimos o interdito, sobretudo no momento suspenso quando ele 

ainda atua e que, mesmo assim cedemos ao impulso a que ele se 

opunha. Se observarmos o interdito, se a ele nos submetemos, não 

temos mais consciência dele. Mas sentimos no momento da 

transgressão a angústia sem a qual o interdito não existiria: é a 

experiência do pecado. A experiência leva à transgressão realizada, à 

transgressão bem sucedida que, sustentando o interdito, sustenta-o 

para dele tirar prazer. É a sensibilidade religiosa que liga sempre 

estreitamente o desejo e o medo, o prazer intenso e a angústia. 

(BATAILLE, 1987, p.26) 

A experiência que leva à transgressão é o rompimento radical com os códigos 

estabelecidos pela sociedade, mas também sustentados pela religiosidade através das 

interdições que agem sobre as sensibilidades, logo, o rompimento reafirma o interdito 

transgredido na medida em que a consciência age de dentro para fora provocando a 
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angústia, que é o sintoma do pecado. Portanto, o erotismo e a religião se imbricam. A 

transgressão marca o momento em que o homem põe-se em questão, “em certo sentido, 

o ser se perde objetivamente, mas nesse momento o indivíduo se identifica com o objeto 

que se perde” (BATAILLE, 1987, p. 21). Neste caso, existe um paradoxo no perder-se 

para identificar-se com o objeto perdido, que está internalizado. A interdição rejeita a 

transgressão, mas não a elimina do indivíduo.  

Temos aqui uma aproximação entre a teoria de Bataille e o conceito de salvação 

que vamos encontrar em CCA. É através da experiência transgressora que as 

personagens buscam uma redenção para as culpa e pecados de que se acusam 

simultaneamente. É também através da transgressão que ocorre a contestação à moral 

familiar e religiosa, ambas reinterpretadas pelas leis da casa e pelo código interno 

imposto pela autoridade do pai, representado na figura de Demétrio e reafirmado pela 

propriedade.  O poder patriarcal se insere castrador das vontades individualizadas, tolhe 

comportamentos avessos aos apregoados pela lei instituída que presa pela temperança, 

pela não exaltação dos ânimos, pela obediência cega à memória dos antepassados.  

A chácara, subjugada pela autoridade cega imposta pelos códigos familiares 

torna-se o ambiente propício para a eclosão dos sentimentos mais contraditórios. A 

desarticulação entre os membros da família conduz a um processo de, que uma vez 

absorvido firma-se como característica imutável da personalidade de cada um. Ao 

mesmo tempo demonstra a redução destes seres a meros objetos da casa, das leis e das 

normas vigentes. O processo de decadência financeira age como fator principal para a 

desagregação familiar. A situação em que se encontram os impede de transitarem por 

outra realidade que não a do isolamento físico, a própria arquitetura da casa sugere isso 

ao dispor espaços interligados somente por um corredor, mas que possibilitam o 

encerramento de cada um em seu quarto, sem necessidade de contato com os demais 

membros da casa.  

A incomunicabilidade é, de fato, a barreira mais intransponível que se ergue 

entre os Meneses, há ali um vazio relacional que nunca é transposto. A 

incomunicabilidade e o vazio por ela provocado é sintoma da influência de fatores 

externos, a ruína econômica, mas também de fatores internos. Este sintoma demonstra 

ao mesmo tempo a incapacidade de se reinventarem diante de novas situações, 

exteriores ao ambiente em que vivem, já que não se enquadram nas mudanças, vivendo 
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uma espécie de anacronismo, como também de suplantarem problemas pessoais. Antes, 

optam pelo isolamento, dando vazão aos seus dilemas através da escrita, mas 

principalmente adotando a transgressão como forma de defesa e contestação. São estes 

aspectos somados os desencadeadores dos rancores e ressentimentos que pautam as 

narrativas e que conduzem as relações familiares, amorosas e sexuais.  

O desespero e a angústia de se saberem presos a uma convivência forçada 

intensificam ainda mais a sensação de desesperança e ressaltam a ausência da presença 

de Deus no ambiente. O pecado e a transgressão figuram como uma espécie de tábua de 

salvação para o vazio existencial em que se encontram. É através deles que se 

empreende a busca pela salvação. É ele o último esforço para a reconstrução dos laços 

perdidos e para a construção de uma identidade própria que os afirme individualmente e 

não como grupo. Este caminho, no entanto, precipita-os mais rapidamente ao fim. À 

medida que buscam a transgressão como forma de ruptura com o sistema que os aflige, 

os Meneses caminham rumo à extinção. A escolha da redenção através da transgressão, 

da danação como forma de redenção, denota a incapacidade de adaptação, a fraqueza da 

família diante dos novos tempos, mas também demonstra a busca pela liberdade de 

escolha individual. A transgressão como escolha é a ruptura com os interditos, com as 

imposições, mas é também a afirmação da existência. 

Encontramos no Diário I, escrito em 1942, a seguinte anotação de Lúcio 

Cardoso sobre o pecado e a concepção de bem e mal como imposições e não como 

escolhas livres:  

Antes do pecado original o homem deveria ser mera liberdade. Adão, 

comendo o fruto, ficou sabendo o que era o bem e o mal. Antes ele 

usava sua liberdade (de escolher o bem e o mal sem o saber) como em 

puro jogo, como um jogo completamente livre, cujo único 

determinante era a própria vontade, e não a ciência, não a razão, Deus 

determinou que ele fizesse o jogo de tal maneira (isso é, que não..., 

Gen.2, 17) , mas sabia que se ele quisesse poderia jogar o jogo 

proibido, como de fato jogou. O ato de Adão foi completamente livre, 

sem qualquer influência da noção de bem e de mal – ato puro de 

vontade, ato apenas desejável. A razão e a ciência só surgiriam com 

este primeiro pecado, com sua desobediência inicial ao conselho de 

Deus. O homem ficou então sabendo o bem e o mal; sua vontade 

subsistiu com certa liberdade ainda, e o castigo da corrupção foi-lhe 

imposto. (DIÁRIOS, 2012, p. 47) 
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A leitura do pecado original feita por Lúcio remete-nos novamente à leitura de 

Bataille sobre o surgimento dos interditos, sobre a noção racional que diferencia o bem 

do mal e dão ao ser a consciência das consequências de suas ações. Uma vez suprimida 

conscientemente esta noção de bem e mal, instala-se no ser a degradação pessoal, o 

pecado. Em CCA, além do pecado contra as leis divinas, ainda existe um pecado contra 

a lei da família. Dois pesados fardos que se impõem os que escolhem a liberdade de 

ação individual. Nestes termos, não nos admira que vivessem todos em agonia, 

desolados por sentimentos contraditórios, em uma total desordem que os impossibilita 

de esboçarem uma reação, uma ação que não via sofrimento e martírio pessoal. 

A ordem é subvertida em todos os aspectos, desta constatação não foge sequer o 

amor, essencialmente trágico, ali presente como elemento motriz do desmoronamento 

da moral vigente, aparecendo sempre ligado à morte, ao fim definitivo. Amor e morte 

em CCA estão intimamente ligados o Eros e Tânatos, na medida em que as relações que 

se desenvolvem são permeadas por ódio e ressentimento, inveja, calúnia, perfídia e 

remorsos.  Juntos, estes sentimentos lançam os Meneses rumo à extinção. A experiência 

transgressora leva estes homens a vivenciarem o sentimento de angústia, um inferno 

particular instalado nas consciências, que no limite, os aprisiona em um ciclo repetitivo 

de degradação.  

Assim como o amor, as relações sexuais aparecem da mesma forma como 

excessos que geram violências. O erotismo contido na Crônica encontra-se diretamente 

ligado à pulsão de morte ao mesmo tempo em que afirma o ser diante do outro. É ele 

uma atração para a morte, nele se realiza o momento sublime e transcendente que 

desafia estatutos morais, dando ao homem a sensação de liberdade de escolha, mas ao 

mesmo tempo este homem cumpre uma condenação ambígua. Portanto, o que podemos 

constatar no romance é que seu autor arquiteta um ambiente em que a morte media 

todas as relações e sentimentos em um ciclo que se encerra com a morte. Bataille, em A 

literatura e o mal afirma que “o erotismo é uma ratificação da vida até na morte” e 

ainda que “ a morte é aparentemente a verdade do amor – do mesmo modo que o amor é 

a verdade da morte” ( BATAILLE,2000, p.27).  Neste sentido o movimento 

empreendido visa tanto a destruição quanto a constatação da fruição da vida, é ao 

mesmo tempo negação e afirmação. Diz ele ainda: 
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De todos os modos o fundamento da efusão sexual é a negação do 

isolamento do eu, que só conhece a perda dos sentidos excedendo-se, 

transcendendo-se no abraço, onde se perde a solidão do ser. Quando 

se trata do erotismo puro (amor- paixão) como da sensualidade dos 

corpos, a intensidade é maior na medida em que se vislumbra a 

destruição, a morte do ser. O que chamamos vício deriva-se desta 

profunda implicação da morte. (BATAILLE, 2000, p. 28)            

Temos aí talvez a explicação que mais responda ao problema vida X morte, 

amor X erotismo que encontramos na CCA. Percebemos que tanto Ana quanto Nina, 

aparentemente antagônicas dentro da trama, buscam suprir a ausência de afeto através 

da transgressão dos limites éticos da moral e da religião. Nina busca através do adultério 

que comete contra o marido com o jardineiro primeiramente uma fuga do ambiente em 

que passa a viver, como uma reação ao casamento mal sucedido e contra o isolamento 

em que vê obrigada a vivenciar. Neste ato de excesso ela busca extravasar as sensações 

represadas ao mesmo tempo em que busca isolar os efeitos nocivos que a vida na 

chácara lhe impingia. 

Já Ana percebe no ato de Nina a condição prisioneira em que se encontra desde a 

adolescência, quando se casa com Demétrio. Ela se espelha na cunhada buscando 

remodelar-se de forma diferente da que lhe foi ensinada, e também busca nos braços do 

jardineiro sensações que nunca antes experimentara. No entanto, ambas procuram no 

adultério fugir da sexualidade lícita, da imposição do hábito exigido pelo compromisso 

do casamento. Neste sentido, uma está mais próxima da outra do que se pode supor, 

ainda que representem imagens distintas. Ana, a imagem do arcaico, da realização da 

sociedade patriarcal. Nina representa o seu contrário, a mulher moderna que escolhe seu 

cônjuge, que tem liberdade para ir e vir, seus hábitos são a marca da mudança dos 

tempos, suscitam o urbano, paisagem esta que fere os Meneses e a instituição a que se 

devotam. 

Ana descobre um mundo novo ao seu redor, percebe-se opaca, envelhecida, 

manipulada pelo marido, submissa aos seus caprichos. É Nina quem a desperta para 

outra realidade que sempre estivera ao seu alcance, mas que nunca conseguira enxergar. 

A beleza da cunhada, a sensualidade exalada pelos seus gestos, provocam em Ana uma 

inveja sem limites, a partir da descoberta de si transforma em objeto de desejo tudo que 

é tocado por Nina. Assim o foi com Alberto, de quem antes sequer percebia a presença: 
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Alberto, para mim, sempre fora o jardineiro, e jamais conseguira 

identificar sua presença senão daquele modo. Eis que agora, pelo 

simples manejo da presença de Nina, eu o descobrira como havia 

descoberto a mim mesma. Este deve ser, padre, o dom essencial do 

Demônio: despojar a realidade de qualquer ficção, instalando-a na sua 

impotência e na sua angústia, nua no centro dos seres. (CCA, p. 106-

107) 

Através de Nina ela descobre sua própria imagem: 

Olhei-me depois ao espelho e assustou-me a minha palidez, meus 

vestidos escuros, minha falta de graça. Era a primeira vez que aquilo 

me acontecia e eu fitava minha própria imagem como se estivesse 

diante de uma estrangeira. (CCA, p.103) 

Nina preenchia em Ana o vazio que a circundava, mas não somente Ana é 

atingida por esta presença. Todas as personagens adquirem, de uma forma ou de outra, 

uma espécie de incômodo interior que a chama para a realidade angustiante de se 

saberem tão isolados. O incesto que se consuma tanto para Ana, que pela primeira vez 

experimenta o prazer de sua escolha própria, quanto para Nina, que busca fugir do tédio 

da chácara, é o ponto de partida para o desenvolvimento dos acontecimentos que se 

sucederam na casa. A ordem que foi rompida com estes atos nunca será restabelecida. A 

acusação de adultério que Demétrio revela contra Nina culmina com sua primeira 

partida, com a tentativa de suicídio de Valdo, com o suicídio de Alberto e com a 

exacerbação do ódio de Ana em relação à cunhada, que culpabiliza a outra pela perda de 

seu objeto de amor. Esta primeira fase marca o início do fim dos Meneses. 

A segunda fase inicia-se com a volta de Nina, quinze anos depois, já doente, mas 

ainda sem um diagnóstico. É neste período que a casa viverá o evento mais marcante e 

determinante para sua extinção: a consumação do pretenso incesto entre Nina e André. 

Digo pretenso, porque ao final do romance, Ana confessa ao padre Justino que na 

realidade André não era o filho de Nina, mas seu filho com o jardineiro. Mas até sobre 

esta confissão paira certa dúvida. Não há uma explicação para o destino do filho que 

Nina diz a Ana ter abandonado. Em nenhum momento Nina trata André como se não 

fosse seu filho biológico. Ana, mesmo tendo vivido ao lado de André jamais nutriu 

sentimentos maternos por ele, o menino foi criado pela governanta Betty. Mesmo com a 

descoberta do caso amoroso de Nina e André, Ana não tira do filho o peso da culpa por 

ter se tornado amante da que supunha sua mãe, somente à beira da morte, em confissão, 

é que revela este segredo, deixando o filho partir da chácara sem nenhuma interferência. 

Ao contrário, quando Nina lhe chama atenção para a semelhança de André e Alberto, 
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ela reconhece nele o objeto adorado e perdido e tenta infrutiferamente resgatar no filho 

o outro. A revelação, no entanto, não pode ser considerada como um alívio para a 

intenção que se consumou e entre Nina e André e na tentativa frustrada de Ana em 

seduzir o filho para relembrar o amante. 

O incesto é, sem dúvida, o maior dos golpes contra a moral religiosa constituída 

no seio familiar. É uma proibição universal, um dos interditos que conduzem a 

humanidade. Em todas as sociedades registra-se esta norma proibitiva que condena o 

casamento ou a relação entre pessoas que pertençam a determinado grau de parentesco. 

Além de ser uma condenação religiosa, o incesto figura como uma condenação moral 

cuja proibição tem por função coibir excessos morais sobre os quais a sociedade se 

organiza. Para Bataille, este interdito é, além de uma convenção social da qual a 

transgressão por si só causa repugnância, também uma forma de excluir do homem os 

excessos de sua própria natureza. Para ele “o incesto é o testemunho primeiro da 

conexão fundamental entre o homem e a negação da sexualidade, ou da animalidade” 

(Bataille, 1987, p. 141). Já que o homem nunca conseguiu excluir a sexualidade em 

definitivo, criou reservas em relação a ações, pessoas e lugares dos quais a transgressão 

da regra deve ser veementemente repudiada.  

O incesto é uma das ações do erotismo, mas uma ação que assume diante das 

outras o aspecto de subversão impensada, por isso, mesmo com as mudanças ocorridas 

na sociedade, com a aceitação de algumas mudanças no que diz respeito a interditos, 

incesto continua a ser uma proibição universal. Na CCA, encontramos na relação entre 

Nina e André a transgressão máxima às normas morais e religiosas. O erotismo livre em 

que as personagens desenvolvem o romance inadmissível se dá justamente pela 

subversão dessa ordem e da moral social imposta na medida em que escolhem 

transgredir e transgredindo, escolhem a solidão da paixão violenta. Não pretendemos 

expor um estudo sistemático e aprofundado sobre o problema do incesto, aqui buscamos 

apenas indícios que tentem explicar como este tabu é inserido em CCA e de como ele 

conduz a narrativa a um estado de tensão máxima para depois ser mais uma vez 

reconhecido como um novo engano.       

André, em seu primeiro diário, descreve a violência do sentimento pelo qual é 

tomado com a presença de Nina. Note-se que não há um desconhecimento de que tal 

sentimento fosse proibido, ao contrário, ele ressalta esta condição, mas assume o risco 
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conscientemente, mas conscientemente fora da moral imposta. A imagem que se tem é 

de que os atos praticados entre mãe e filho são na verdade um impulso para a morte 

ainda que fosse ao mesmo tempo um impulso vital. 

Eu não podia odiá-la, estava acima das minhas forças. Deus ou o 

Diabo que me houvesse gerado, minha paixão elevava-se acima das 

contingências terrenas. Nada mais conhecia senão a sensação daquele 

corpo ofegando em meus braços ─ e ofegava de um modo tão preciso 

no seu transe de morte, como estremecera outrora nas suas horas de 

amor. (CCA, p. 17)  

Assim como André, Nina também tem consciência de seus atos, do jogo 

proibido em que se lançara ao seduzir o filho que aos olhos de todos era seu. O interdito 

é mais uma vez suscitado por André que em uma anotação à margem do segundo diário 

interpreta a forma sensual com que Nina tenta fazê-lo seu aliado. Diz ele: 

Só muito tempo depois pude compreender todo o ímpeto que havia 

naquele gesto: era como um ato de feitiçaria, e seu esforço, menos 

para subjugar-me o corpo, era à alma que se dirigia. Pobre Nina, ainda 

aqui não havia em sua personalidade senão instinto: no esforço de 

submeter ─ o que era para ela como a própria vida ─ atravessava 

fronteiras e atingia em cheio o proibido. (CCA, p. 195)      

O ato deliberado de Nina que seduz o suposto filho desperta neste o sentimento 

da liberdade de transgredir, ao mesmo tempo em que desperta nele uma personalidade 

até então adormecida. André constata seu novo estado: “O meu sentimento é de uma 

extraordinária liberdade: ruíram os muros que aprisionavam meu antigo ser” ou ainda “ 

O que mais me assusta do que primeiro vi em torno de mim, é a pobreza da existência 

alheia”. Este despertar para uma nova realidade rompe com todos os limites impostos 

numa relação entre mãe e filho. Ao atirarem-se ao desejo da carne buscam ambos a 

plenitude do sentimento humano de transgressão que só pode ser realizado com a 

conjunção da carne e em última instância com a morte de si.   

Em Bataille encontraremos mais uma vez esta relação entre o interdito e a 

relação entre vida e morte da qual André parece ter ciência. Nos diários encontramos 

sempre a imagem do erotismo ligado à morte do corpo de Nina e por consequência da 

sua própria morte.  

O que é interessante no interdito é que ele se revela plenamente na 

transgressão. [...] É diretamente pela descoberta furtiva ─ parcial de 

início ─ do campo proibido que o interdito nos aparece. Nada é 

inicialmente mais misterioso. Somos admitidos no conhecimento de 

um prazer em que a noção de prazer se mistura ao mistério que 
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expressa o interdito determinante do prazer ao mesmo tempo em que o 

condena. (Bataille, 1987, p. 70) 

Esta condenação a que se lançam é no limite a última jogada de Nina, a 

definitiva, a que visa com toda a violência de sua ação destruir a casa e seus moradores. 

Ainda que o incesto seja descoberto apenas por Ana, que nada faz para impedi-lo, a 

intenção é jogar a moral que ainda resta na lama. O incesto, dentre todos os interditos, é 

o maior, é que mais causa asco e o mais reprovado, assim, este último ato de Nina não 

era passível de remissão. Na confissão de Ana ela descreve a fala de Nina que seduz 

André e o convida para viver e assumir com ela o pecado que outrora, quando ainda 

Alberto era vivo, ela não assumira. Diz ela:  

“André, não renegue, assuma o seu pecado, envolva-se nele. Não 

deixe que os outros o transformem num tormento. [...] Nada existe de 

mais autêntico na sua pessoa do que o pecado ─ sem ele você seria um 

morto. Jura, André, jura como assumirá inteiramente a 

responsabilidade do mal que está praticando.” (CCA, p.287)  

O pecado cometido pode não ter sido revelado diretamente a toda a família, mas 

André não se esquiva do pedido da mãe e no seu devaneio encontra até mesmo uma 

explicação que colocava o ato proibido na categoria de ato de perfeição: 

Não somos pessoas diferentes, esta é a razão, somos uma única e a 

mesma pessoa. (Porque o deus do amor é um deus hermafrodita) 

─reunindo na mesma criação os dois sexos diferentes, esculpiu a 

imagem do ente de sabedoria e conhecimento da qual sua dualidade 

faz o paradigma da perfeição.) Mulher e mãe, que outro ser híbrido 

poderia condensar melhor o nosso sentimento? ─ Amá-la é reintegrar-

me ao país de origem. Amando-a como homem, sinto que deixo de ser 

eu mesmo para completar esta criatura total que deveríamos ter sido 

antes do meu nascimento. Nesta fome de conjunção não pode haver 

pejo, porque não há imoralidade. (CCA, p. 344) 

A visão do deus hermafrodita, o deus do amor que aceita a conjunção entre mãe 

e filho parece-nos uma fuga da angústia do pecado presumido, já que tanto Nina quanto 

André o reconhecem e o aceitam, “não fora ela própria quem me ensinara que era 

preciso submeter-se, e aceitar também o pecado, aceitá-lo acima de tudo?” (CCA, 

p.402).    Portanto, mesmo que no final do romance haja a negativa de que André fosse 

o filho de Nina, a intenção já se havia consumado. Para o leitor, o que inicialmente se 

forma é esta imagem da transgressão deliberada entre mãe e filho e não o contrário, mas 

esta descoberta nos levará a refletirmos novamente sobre a trama já que ao final nos 

deparamos com este engano. Ao que nos parece, Lúcio Cardoso não construiu este final 
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afim de suavizar o romance, como muitos críticos afirmaram à época de seu 

lançamento, percebemos que este estratagema é na realidade uma forma de nos apontar 

para os enganos que nos rodeiam.Quando a revelação nos é dada, já no final do 

romance, toda uma gama de pensamentos, reflexões e julgamentos já foram lançados 

pelo leitor que conduz sua leitura com este fato sendo considerado existente. Este ponto 

de viragem descentraliza e desconstrói tudo que fomos estabelecendo como diretrizes 

para a compreensão do que foi sendo posto como problema principal no romance.  

A desconstrução, a ruína, a desagregação é ao final a intenção máxima do autor. 

O incesto é só o último dos crimes que afetam vida do grupo. Ali, já não há mais moral 

religiosa ou de outra natureza que se sustente, tanto que mais que uma punição, a 

doença de Nina é a somatização de todos estes elementos que apontam para a finitude 

da casa, da estirpe dos Meneses. Nina, aos olhos de Timóteo, era o anjo exterminador, 

uma comparação com a figura bíblica do Antigo Testamento que é enviado por Deus 

para castigar. 

Agora que não existe mais, poderia chamá-la pelo nome, baixinho, 

como se pretendesse vê-la de volta, mas isto para mim não designaria 

a personalidade que significou, e sim a tradução humana e truncada do 

poder com que se projetou em nosso meio. Reduzo o tempo, anulo 

palavras: logo à primeira vista, com esse faro especial de que são 

dotadas certas vítimas, os Meneses souberam que se achavam diante 

de uma espécie de anjo exterminador.   (CCA, p. 487) 

As transgressões de Nina, o adultério, o incesto e até mesmo sua morte. Formam 

um quadro de desesperança, de degradação, de acentuação da corrosão do caráter 

individual de cada uma das personagens, possibilitado pelo atavismo da família, pelo 

processo que já se desenvolvia no seio familiar de incomunicabilidade, anacronismo que 

impossibilitava a manutenção do grupo. Sua presença somente precipita algo que já 

estava por acontecer, mas que em virtude da falta de gestos dos Meneses permanecia 

vivo interiormente, ramificando-se lentamente pelos subterrâneos da casa, da chácara, 

de seus moradores. Nina zomba do status do nome, da herdade dos Meneses, tira-os da 

calma aparente para lançá-los em um real mundo onde se pode perceber o vazio 

existencial que os consumia e que não conseguiam por si sós dimensionar.      
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3.4 O corpo da casa e o corpo na casa: o câncer como metáfora da 

desagregação familiar e da finitude humana 

 

Dirão que isto talvez não passasse de impressão exagerada, mas a 

verdade é que a muito eu pressentia um mal qualquer devorando os 

alicerces da chácara. [...] 

Eu aprendera a respeitar e admirar como um monumento de 

tenacidade, agora surgia vulnerável aos meus olhos, frágil ante a 

destruição próxima, como um corpo gangrenado que se abre ao fluxo 

dos próprios venenos que traz no sangue. (Ah, esta imagem de 

gangrena, quantas vezes teria de voltar a ela ─ não agora, mais tarde ─ 

a fim de explicar o que eu sentia, e o drama que se desenrolava em 

torno de mim. Gangrena, carne 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 [...] 

Ah, desta vez não havia dúvida: uma voz íntima me prenunciava que a 

chácara se achava em seus últimos dias. (CCA, p.152-153) 

Começamos este tópico pela citação da narrativa do médico Vilaça e de sua 

visão da casa por ser esta uma metáfora e, no nosso entendimento, uma das mais fortes e 

reveladoras imagens da situação de ruína e declínio a que estavam submetidos os 

Meneses. A comparação da chácara com um corpo gangrenado por um câncer a corroer-

lhe lentamente, um corpo envenenado pelo próprio sangue, além da carga poética de sua 

descrição, aproxima mais uma vez a casa da posição de entidade viva, e o nome ou o 

sangue dos Meneses figura aí como um mal enraizado do qual seus descendentes não 

conseguem ter ciência e que só um médico, note-se que forte metáfora, é capaz de 

diagnosticar. 

Em A doença como metáfora Susan Sontag utiliza-se do verbete da antiga 

definição do Oxford English Dictionary que descreve o câncer como “algo que corroí, 

corrompe ou consome vagarosa e secretamente” (SONTAG, 1984, p. 08). A ideia que 

se tinha anteriormente sobre o câncer e seu poder de destruição também está ligada, diz 

a autora, à destruição da vitalidade e da dessexualização dos sujeitos. Diz ela ainda: “o 

câncer é uma doença ligada à afluência, ao excesso” ainda que nenhuma mudança de 

ambiente seja considerada capaz de ajudar o canceroso a se recuperar, como aconteciam 
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com outras doenças como a tuberculose. “A luta se trava toda dentro do próprio corpo. 

Pode ser – e cada vez mais se acredita nisso – que alguma coisa do meio ambiente seja a 

causa do câncer”. 

A estas definições de Susan Sontag justapõe-se a imagem do corpo da casa em 

CCA, à constatação de que a doença consome lentamente, secretamente e que o próprio 

ambiente possa ser o algoz do corpo. Outra via de significação que se pode atribuir a 

esta imagem do câncer é a que a utiliza como metáfora do sistema patriarcal. Assim 

como o câncer age sobre o corpo, assim ele age na casa, destruindo-a internamente, a 

luta que se trava ali é a luta de seus moradores, contra uma doença causada pelo 

envenenamento provocado pelo próprio sangue, que consome lentamente, 

silenciosamente. A imagem da carne arroxeada e sem serventia, condenada a um fim 

miserável, corroída lentamente por uma causa oculta parece-nos uma alegoria do 

patriarcalismo e de muitos de seus membros que travavam uma luta vã contra o fim a 

que estavam fadados diante de uma nova realidade socioeconômica que se delineava. 

Mas ao mesmo tempo, em que parecem ser as mudanças o câncer a corroer este sistema, 

torna-se ele a própria alegoria dessa ruína que se anuncia, é ele, o sistema, esta doença 

silenciosa instalada na permanência que pretendem defender as oligarquias rurais. 

O corpo de Nina, antes tão desejado, é também acometido pelo câncer, que 

retira-lhe a vitalidade e a beleza que transgrediam a lei  da temperança que a casa 

impõe. A licenciosidade de Nina e a forma como esta se entrega aos prazeres do 

consumo e da carne parecem relacionar-se com a doença que mais tarde trar-lhe-ia a 

resignação e ao mesmo tempo conferir-lhe-ia uma espécie de redenção diante do 

julgamento de seus atos anteriores ao mal que lhe acometeu. 

Note-se que a imagem da doença aparece em CCA como um mal capaz de 

redimir, como uma arma que visa a redenção final, a libertação dos pecados, mas 

também como um castigo, uma punição para as falhas e fraquezas do caráter.  Neste 

sentido, estes cânceres que se desenvolvem em CCA aproximam-se da noção da doença 

moralizante a que os preceitos cristãos se ajustavam e que creditavam justiça ao castigo. 

É o castigo que se ajusta ao pecador, onde “o salário do pecado é a morte”.  
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A imagem da morte de Nina e do fim dos Meneses é relacionada por André que 

reflete o paralelismo do corpo morto de Nina com a casa e o fim de uma significando o 

fim da outra:  

Cego, com gestos manobrados por uma vontade que não me pertencia, 

abria as portas, debruçava-me às janelas, atravessava quartos: a casa 

não existia mais”.[...] 

Nenhum outro ser existira mais intensamente preso à mecânica da 

vida, e seu riso, como sua fala, como sua presença inteira, era um 

milagre que acreditávamos destinado a subsistir a todos os desastres.  

(CCA, p. 10-11) 

É também o corpo de Nina a representação da vida, de uma engrenagem que 

confere aos que estavam ao seu redor a certeza de movimento constante e perene. Mas o 

corpo é também, em CCA, a representação dos limites do homem e de sua condição de 

transitoriedade. O corpo perece à ação do tempo, perece por seus atos e pelos atos 

imputados a ele por terceiros. A negação é, em primeira instância, a arma mais vigorosa 

com que se pode lutar contra o irremediável, contra a transitoriedade condicionada à 

existência humana, contra a destruição, enfim. Desta luta é que surgem questões outras 

que irão contestar o sentido da existência, dos planos divinos para o destino humano. O 

Coronel, ao descobrir a doença que Nina escondia constata:  

Ali, naquela pequena sala mal mobiliada e com adornos de mau gosto, 

ainda não podia compreender que a doença, para mulheres que a vida 

inteira foram cortejadas, assume o aspecto de uma vergonha íntima, de 

um pecado horrível que é necessário esconder. 

Ah, como era vão o esforço para dissolver o mistério que cerca a vida 

de certos seres. Desceremos mais em nossas descobertas, como num 

poço sem fundo. (CCA, p.381-382) 

 

Omitir é também uma espécie de negação, Nina afugenta de si a ideia do fim na 

medida em que omite do único amigo a situação em que se encontra. Este ato em si, de 

esconder, vai de encontro à reflexão do coronel de que para as mulheres como Nina a 

iminência da morte, a realidade que se instala com a doença, ganha status de um 

pecado, uma vergonha. A doença enuncia a morte que se aproxima começa a desnudar o 

tabu que envolve a morte, é uma vergonha íntima, desfaz a crença na onipotência uma 

vez que decreta a finitude do ser, mas é também, na visão, cristã, objeto de expiação 

divina.  
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Ana, em sua imensa inveja, clama várias vezes a Deus que se apresente em 

forma de vingança contra aquela que julga ser sua maior inimiga. A doença de Nina aos 

seus olhos é uma resposta divina para suas súplicas: 

Por este ou aquele motivo, sua palidez destacava-se extrema ─ e no 

canto dos lábios, que outrora se ofereciam tão sedutores, vincavam-se 

duas rugas que naquela época não existiam. Curioso trabalho do 

tempo ─ havia ali uma pressa, uma fome de destruir que parecia ser o 

secreto signo da Providência. Lembrei-me das palavras de Padre 

Justino: “Que sabe você dos males que Deus reserva a ela?” 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. E, no entanto, bastavam aqueles sinais aparentes para 

garantirem minha convicção? Não, havia outra coisa, e era isto, 

possivelmente, o que estruturava minha certeza. (CCA, p. 390) 

 

Percebe-se que para Ana a doença de Nina é prova da existência de Deus, que 

responde às suas súplicas de vingança, mas atrelada a esta condição de comprovação da 

existência de Deus, Ana constata que o tempo é também um dos agentes da vingança 

que desejava. Note-se que ela ressalta aspectos que denotam que a beleza de Nina já não 

era a mesma. A doença a pune na medida em que lhe retira os atributos físicos que 

compunham sua imagem. Estes atributos eram para Ana a prova inconteste de que Nina 

rompia a tranquilidade mórbida em que a casa estava instalada. Para ela, a vivacidade e 

a beleza de Nina feriam a imagem de si mesma, a imagem que Demétrio, que os 

Meneses admitiam para compor o cenário da casa, da tradição familiar. Ana chega a 

escrever em uma de suas confissões ao padre sobre o pavor que lhe causava a imagem 

da inimiga e os motivos que a levavam a arrastar consigo o ódio que dispensava a Nina: 

Padre, ao julgar minhas palavras, lembre-se com a indulgência que lhe 

for possível usar, que eu sofria muito, mais do que isto ainda, que eu 

me achava cansada daquela espécie de sofrimento. Não podia mais 

tolerar aquela mulher, vê-la absorver dia a dia o que existia de vivo 

em torno de nós, apoderar-se sem nenhum respeito, sem nenhum 

pudor, das graças que me eram negadas. (CCA, p.158) 

                

A enunciação da morte traz consigo algumas possibilidades: a do fim ou a da 

mudança, ou ambas. Neste último caso, o fim, o desaparecimento é uma realidade dada 

ao doente e as mudanças aplicam-se aos que ficam. A morte de Nina, neste sentido, 

precipitou o fim anunciado dos Meneses que só se apercebem de sua real situação com a 

chegada de Nina do Rio de Janeiro. Os hábitos contrastantes da estranha fazem ressaltar 

aos olhos da família que uma imagem idílica há muito se perdera, note-se que as 

personagens da chácara vivem em um ambiente de total incomunicabilidade, de 
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fragmentação, mas em momento algum este tipo de relação é contestada. Todas as 

personagens submetem-se a este ambiente, como se ele fosse a normalidade. O fim 

eminente de Nina representa também as mudanças a que a família se submeterá. O 

desaparecimento da personagem varre qualquer possibilidade de continuidade da 

situação tal como se encontra, abala o sistema em suas raízes mais profundas no sentido 

de que a partir dali outra ordem será obrigatoriamente instalada contra a vontade de 

quem quer que seja.     

A primeira estadia de Nina na chácara marca o início da mudança que se daria. 

Sua chegada revela aos moradores sentimentos contraditórios que se instalam e 

permanecem latentes com sua partida até sua volta. Sua presença acentuava a imagem 

arcaica dos Meneses. Nina, ao contrário do restante do grupo , representava o signo da 

mudança até então mantida fora dos portões da chácara. É o médico mais uma vez quem 

irá constatar o contraste dos hábitos de Nina em relação aos hábitos dos Meneses e de 

Vila Velha: 

Não havia dúvida que ela pouco ligava aos preconceitos. Mas na sua 

beleza ─ e eu de vez em quando examinava-a furtivamente ─ havia 

um signo qualquer de fatalidade. [...] 

Desde que chegara, aliás, compreendera que não lhe seria possível 

viver ali por muito tempo. Era carioca, e estava acostumada a viver 

em cidade grande. Ali, tudo lhe desagradava: o silêncio, os hábitos, a 

paisagem. Sentia falta dos restaurantes, do movimento, dos 

automóveis e até mesmo da proximidade com o mar.(CCA, p. 68-69) 

 

Seu retorno, quinze anos mais tarde, significa a retomada de um projeto de 

destruição que não se concretizara, mas já estava arquitetado aguardando execução. É 

Valdo Meneses quem pressente desta vez a presença da personagem como um mal que 

se aproxima do grupo: 

E a verdade é que de há muito verifiquei que era ela portadora de 

certos elementos de mal-estar ou melhor, atuava sobre os outros(  e 

sempre atuou) de um modo arbitrário, cínico e até mesmo, para ir mais 

longe, criminoso. Creio hoje sem esforço, que o ambiente passional 

que atravessamos há quinze anos atrás tenha sido um exclusivo 

produto dessa sua irradiação pessoal.[...] 

Essa mulher não se deterá nunca, pela simples razão de que ela não 

sabe se deter; é um elemento desencadeado, uma força em ação, e 

decerto terminaria seus dias atada a uma fogueira, se ainda 

vivêssemos nos dias sombrios da inquisição. Sim, Padre Justino, há 

uma tormenta que se acumula de novo sobre esta Chácara, e é o 

acorde desses sentimentos perversos e sem rumo que vejo se 

estabelecer de novo sobre a cabeça de seres inocentes. (CCA, p.233)          
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A imagem que se atribui a Nina a aproxima de uma encarnação do mal. Como se 

à sua natureza fosse atrelada uma força de destruição capaz de levar consigo a casa e 

todos mais que vivessem a seu lado. Valdo a compara a uma feiticeira que houvesse 

lançado sobre os Meneses um sortilégio que os embriagasse, deixando-os em um clima 

de passionalidade, bem diferente da aparente calma que os encaminhava lentamente 

rumo ao fim. Nina os atiraria ao fim de maneira mais intensa, trazendo à casa um 

movimento, uma ação diferente da que estavam acostumados. “Meu tormento maior é 

precisamente esta incerteza, e um dos poderes desta mulher é fazer-nos duvidar de tudo, 

até mesmo da realidade” (CCA, p.239). É Valdo quem imputa mais uma vez a Nina a 

culpa da desagregação que se opera sob a casa. Mas a que realidade ele se refere? A que 

querem crer os Meneses ou a realidade que se apresentava à parte desta que criaram e 

buscavam para manter o grupo? 

Certamente que a presença de Nina contestava e reprovava esta realidade 

falseada ambientada na casa, uma realidade cheia de reservas, cercada por falsas 

tradições, por reprovações a comportamentos que destoassem minimamente do que se 

convencionara como o modo de viver dos Meneses, cerimonioso, austero, reservado, 

frios em suas relações. Tudo que fugisse a estas normas de comportamento desvirtuava 

e punha em risco a preservação da posição por eles ocupada. No capítulo anterior 

tratamos do espírito de mineiridade que como se pode perceber, na realidade é o mesmo 

modo de viver dos Meneses.   

A negação das excentricidades ou das personalidades passionais é uma forma de 

manter imaculada a imagem familiar e esta afirmação diz respeito não só à reprovação 

do comportamento de Nina, mas também de Timóteo, o irmão auto-enclaustrado em seu 

quarto. Também aí se insere a memória do grupo em relação a Maria Sinhá, a tia, que 

assim como Timóteo também travestia-se com vestimentas do sexo oposto. Nina, 

Timóteo e Maria Sinhá representam a transgressão dos valores constituídos no seio 

familiar e para o grupo que defende estes valores familiares como forma de também se 

defender, qualquer imagem distinta da que se apregoa como tradicional traz em si o 

germe da destruição, suscita a imagem de um demônio familiar que se pretende 

combater a todo custo. No tronco familiar quem destoa da ordem patriarcal instituída 

passa a fazer parte de uma espécie de horda de degenerados aos quais a negação por 

parte do restante do grupo parece tentar neutralizar. 



 
 
 

145 
 

A presença de Nina traz em si a imagem do enfrentamento aos valores 

apregoados, sua imagem remete-nos à modernidade, ao urbano. Ela é uma estrangeira 

aos hábitos da casa, transgride com suas atitudes, desde sua chegada, a lei da 

temperança e da reserva. Em sua primeira estadia, pressupõe-se que cometa adultério 

contra Valdo com o jardineiro Alberto e quinze anos mais tarde com seu pretenso filho, 

André, ela cometerá o maior dos interditos para a sociedade, o incesto.   

Mais uma vez encontramos nestas imagens a construção de um espaço de 

enganos irracionais que buscam estabelecer um conjunto de teorias obscuras que 

pretende imputar o fracasso da casa aos que fogem da ordem imposta pelo grupo. O 

ambiente que se instala é inconscientemente um ambiente de intrigas que perpassam o 

espaço físico e instalam-se nos subterrâneos, onde se escondem os segredos familiares. 

Pretende-se extirpar aqueles que se mostrem avessos aos valores plantados para que a 

alma da casa permaneça viva. É sempre em nome da casa que se justificam as ações de 

Demétrio, de Valdo e de Ana. É sempre contra a casa que se unem Nina e Timóteo que, 

pretendem com sua vingança desconstruir uma edificação que mortificava quem contra 

ela se opusesse. 

Ah, Nina, quando começamos uma coisa, é preciso ir até o fim. E nós 

começamos, você não se lembra? Nós começamos, Nina, e você era 

toda a minha esperança. Desde que se foi, os Meneses cresceram de 

novo, tornaram-se únicos, formidáveis. Nina, é preciso destruir esta 

casa. Ouça-me bem Nina, é preciso liquidar os Meneses. É preciso que 

não sobre pedra sobre pedra. Quando você se foi, chorei de pura raiva: 

nunca veria minha obra finalizada, nunca. Eles eram mais fortes que 

eu, mais fiéis, mais firmes do que a minha inteligência. Acabariam por 

me sepultar neste quarto. [...] 

Sim, tinha meus dias contados, e sobre minha derrota, que era a 

derrota da minha vontade, elevar-se-ia para sempre a onipotência dos 

Meneses.  (A verdade Nina, era apenas uma questão de verdade.) [...] 

E eu chorava, Nina, porque nada mais me conseguiria fazer arder o 

sangue, e era sobre esta ruína mole que os Meneses erguiam o 

indestrutível império de mentiras.   (CCA, p.209-210). 

O império de mentiras a que Timóteo conclama Nina a destruírem, e que ele 

mesmo admite ser uma ruína, pode ser entendido como o rigor familiar que atinge quem 

não se submete. Destruir este edifício, liquidar os Meneses seria como destruir um mal 

concebido na origem da criação do núcleo familiar que se metaforiza como o edifício da 

casa que se mantém à custa das novas gerações que se submetem a este rigor que por 

sua vez é anacrônico, baseia-se em leis arcaicas que destoam da realidade que se 
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apresenta. Note-se que a mesma casa, a propriedade que pretendem defender dos planos 

transgressores é exposta a toda sorte de maus cuidados, pois tanto Demétrio, quando 

Valdo e Ana desvirtuam também a herdade dos Meneses ao não assumirem a função 

primordial de manutenção do poderio econômico, dilapidam a fortuna sem se 

preocuparem em repor o que foi adquirido por seus antepassados, fixando suas ações, 

principalmente Demétrio, na repressão da liberdade individual.      

A ruína econômica em que mergulham provoca uma situação de anulação 

individual. A imagem do patriarca que trabalha a terra e ensina aos seus a retirarem dela 

o sustento não aparece explicitada em CCA em nenhum momento, dando a entender que 

esta autoridade teve seu exemplo subvertido pelo esforço mínimo que esta última 

geração faz questão de manter. Escolheram viver da aura de glória que os Meneses 

antigos conseguiram conquistar. Os moradores da chácara evitam manter contato com 

os moradores de Vila Velha, só o fazendo em último caso com o médico, o 

farmacêutico e o padre. Manter a chácara longe dos olhos curiosos é inconscientemente 

manter em segredo o fracasso econômico e moral da família. Como disse Nina a Valdo, 

constatando o desânimo familiar em relação à situação econômica em que se 

encontravam: “porque os Meneses são parcos de gestos e inauguram poucas situações 

no decorrer do tempo” (CCA, p.27). A própria transferência da família para a chácara e 

o abandono da fazenda da Serra do Baú já denotam a incapacidade administrativa do 

grupo. Passam a viver do aluguel de pastos, empreendimento insuficiente para a 

manutenção do padrão de vida da família, vendem os bens mais valiosos deixados de 

herança, mas ainda assim encontram-se endividados junto ao banco, aos empregados. 

“O que representamos uma família arruinada do Sul de Minas. [...] e não produz nada, 

absolutamente nada, para substituir rendas que se esgotaram há muito.” (CCA, p. 56). É 

o próprio Demétrio quem assume a situação de total ruína econômica em que vivem, 

assume também que não esboçam reação frente a esta situação.  

Ao que nos parece, a ação de Nina e Timóteo tratava-se também de uma espécie 

de transgressão libertadora. Cortá-la como se corta um mal pela raiz era garantir que a 

tranquilidade da casa se mantivesse porque esta acomodação em que mergulhavam 

garantia também que não houvesse sobressaltos dos demais moradores. Ana que inveja 

a partida da cunhada e diz: “naquele momento eu a invejei, por ficar livre de nós, da 

chácara ─ oh, com certeza ela sabia o que desejava! ─, e por ter liberdade, se quisesse, 
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de levar uma vida completamente à parte, esquecida da existência dos Meneses.” (CCA, 

p.105) ou Demétrio quando fala do irmão Timóteo: “No fundo é um ateu, um 

revolucionário, um homem que não acredita em coisa alguma─ melhor fora ter morrido 

do que tentar destruir o nome de Meneses pela sua vida dissoluta.” O primeiro relato, de 

Ana, demonstra que a partida de Nina abre aos olhos da cunhada o abismo existencial 

em que vivia por saber-se presa ao nome da família, sem coragem de se desvencilhar de 

algo que a podava e diminuía essencialmente. A fala de Demétrio, ao contrário, mostra 

a tentativa de manter controle sobre todos da casa para que não estabelecessem 

questionamentos capazes de dissolver os valores que se congregam em torno do sangue 

dos Meneses.  

Na primeira narração de padre Justino há uma passagem que descreve 

perfeitamente o que era este estado de apatia em que se mantinham os Meneses, por 

influência de Demétrio. O padre fala de Ana, percebe nela o estado de espírito típico da 

família: 

Essa carência de naturalidade era um dos traços fundamentais de sua 

natureza; para mim, representava ela o que eu chamava de “espírito 

dos Meneses”, sua vontade de permanecer nos limites de um sólido 

realismo, de jamais ultrapassar uma determinada esfera de bom senso, 

essencial ao manejo das coisas deste mundo. (CCA, p. 175)        

É essencialmente esta vontade de permanência dentro dos limites de um 

realismo, mas ali instala-se uma realidade própria, descompassada do restante do 

mundo, é a realidade falseada para cumprir com os propósitos que principalmente 

Demétrio acredita serem os corretos para cumprirem seus intentos de unidade familiar, 

porém percebe-se claramente, pela reprovação do Padre, que o que se dá entre os 

Meneses é uma subversão de valores. É o padre, mediador de consciências, quem 

pressente, com a morte da matriarca, Dona Malvina, a impossibilidade de continuidade 

se instalar na casa. 

Desde que ela morrera ─ numa tarde escura, que parecia pressagiar a 

atual decadência da casa ─ eu nunca mais voltara, primeiro porque de 

toda a família era a única pessoa que demonstrava real interesse, 

segundo porque infelizmente meu trabalho cessara, e outros deveres 

me chamavam em pontos diferentes da paróquia. [...] 

A cada degrau ia me esforçando para conter as recordações que me 

assaltavam (Dona Malvina, na cadeira de rodas, uma manta sobre os 

joelhos, o rosto alterado pelos tiques da paralisia: “Ah, Padre Justino, 
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tenho medo do que aconteça depois da minha morte. Esta casa...”) 

(CCA, p.288-289). 

Aqui se pode perceber que o império dos Meneses ruía antes mesmo do 

casamento de Nina com Valdo e de sua ida para a chácara, era a matriarca quem 

mantinha o núcleo familiar. Seu desaparecimento, sua morte, representaria a primeira 

mudança. A chegada de Nina em nada se relaciona com a inabilidade de Demétrio em 

administrar a chácara, esta chegada, na realidade, vai contra um principio muito comum 

aos mineiros do interior que era o de manterem-se e aos seus problemas longe de quem 

não fosse da família. A reserva, a austeridade, típicas do espírito mineiro, são retratadas, 

principalmente em Demétrio, com certo exagero que ajuda a acentuar a personalidade 

da personagem. Existe na confissão da matriarca, que se preocupava com a condução da 

casa após sua morte, uma sentença de destruição.  O que era pressentimento diz respeito 

à moral familiar quanto à manutenção da riqueza. De forma indireta a matriarca se 

refere a Demétrio que é quem tomará para si a responsabilidade de administrar a 

família. Mais tarde, o próprio Demétrio admite o insucesso de sua administração: 

─ Considere que depois da morte de nossa mãe, nada fizemos para 

aumentar o dinheiro que nos deixou ─, ou melhor, só fizemos 

negócios errados. E temos vivido unicamente de rendas que já se 

acham praticamente esgotadas. (CCA, p. 425) 

O exagero que o filho mais velho conserva é uma marca do arcaísmo das 

relações que se estabelecem na casa. Percebe-se em seus atos a tentativa de manter a 

família presa a um espaço temporal que não mais se sustenta. Poderíamos dizer que os 

Meneses caminham em sentido contrário aos novos tempos, porque o que se aplica ali é 

uma estagnação, não há nenhuma tentativa de mudança, por isso, neste romance que 

mais parece um manifesto antipatriarcal, a letargia das personagens sugere que não há 

possibilidade fora da destruição. A destruição é a salvação, a morte do sistema envolve 

a ideia de renovação, o caminho rumo ao progresso não admite sociedades que não se 

renovam que não se reinventam, ele não se detém diante de anacronismos, quem não se 

adapta é tragado pelos novos tempos. 

A atmosfera tumultuosa que se estabelece na casa faz aflorar sentimentos 

diversos, atitudes que estavam fora das esperadas, as reflexões individuais tiram a casa 

do mutismo habitual que fortalecia a unidade do grupo. A inconstância se estabelece no 

interior de cada um, questões morais e religiosas tomam relevo na trama. Na 

impossibilidade de se comunicarem diretamente uns com os outros, o que denota o 
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aprisionamento ao sistema patriarcal, os Meneses encontram saída para seus dilemas 

existenciais na catarse proporcionada pela escrita. É ela que nos exporá as intimidades 

dos Meneses, através dela quebra-se o ciclo de silêncio que imperava na casa. A escrita 

cumpre a função de desnudar, desmistificar os mistérios ocorridos na casa ao mesmo 

tempo em que humaniza ao expor as fraquezas de cada uma das personagens. É abrindo 

a chácara aos curiosos durante o velório de Nina que se concretiza a vingança 

enunciada.  

Todos os movimentos que se desenvolviam na casa com a doença de Nina 

modificavam sua rotina, extrapolavam os limites da normalidade. A casa encontrava-se 

irremediavelmente condenada pela doença que há muito se instalara. Mais uma vez a 

imagem da casa é relacionada à doença de Nina, aqui, Valdo observa a casa e pressente 

que seu desenlace está próximo. O fim que se anuncia coincide com o fim de Nina.  

Na obscuridade, enquanto caminhava, vi a casa acesa, de janelas 

abertas, com uma ou outra sombra transitando em seus corredores; a 

chácara, sempre mergulhada em sua calma, surgia diferente para quem 

conhecia seus hábitos. Era curioso de se ver, e havia certo encanto 

nisto ─ um sopro novo parecia alimentá-la e ela se erguia atenta, como 

na previsão de acontecimentos importantes. Não me lembrava de tê-la 

visto assim, tão preparada, e possivelmente me orgulharia de sua nova 

atitude se não trouxesse o coração pesado e não pressentisse que, 

como certos doentes graves, ela só abrisse os olhos para celebrar o 

fim. (CCA, p. 430) 

Também Ana pressente o fim da casa no momento em que toma ciência que o 

corpo de Nina decompõe-se em vida e a imagem que ela desenha muito se assemelha à 

imagem que Valdo descreve. A da casa que começa a se desnudar, a se abrir para uma 

nova realidade, note-se que pela primeira vez na trama as personagens descrevem a casa 

totalmente aberta. Diz Ana: 

No crepúsculo que já inteiro se difundia na atmosfera, a chácara 

sobressaía com extraordinária nitidez: ah, não restava a menor dúvida 

de que nem eu nem ninguém se achava acostumado àquele aspecto. 

Quem quer que a visse de longe, estranharia seu aspecto de coisa 

invadida e violada. No entanto, na metamorfose que a alterava, e isto 

desde o cimo até a sua mais secreta estrutura, havia um silêncio, uma 

espera que lhe emprestava um dignificante tom humano. Vendo-a, era 

impossível não reconhecer a importância do momento: como que em 

sua estática atenção, ela aguardava que a rajada passasse. Por cima, 

nos altos espaços que o céu azulava, percebia-se o estrondar da 

correnteza invisível, o vento, e era decerto a essa refrega que ela 

prestava atenção, com seus ouvidos de pedra, seus nervos de pedra, 

sua alma de pedra, silente e evocadora, como um instrumento de 
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música morto na vastidão do campo. Eu própria, porque negar, sentia 

em mim mesma uma transformação: como que minha essência 

habitual se dissolvia, decompondo-se, integrando o ar da doença que a 

tudo impregnava, e criando para mim, no vazio, uma situação 

inteiramente nova.  (CCA, p.434)        

É mais uma vez a casa que aparece como o corpo doente, sensibilizado, prestes a 

sucumbir. A casa doente inaugura para os Meneses uma nova situação, ela abre-se, 

expõe-se e tudo isso impulsionado pelo fim de Nina. Os corpos se decompõem juntos 

afetando assim a estrutura fundamental da casa. Esta é atingida em sua essência desde o 

primeiro instante em que Nina põe os pés nela, despertando-a para o mal que estava 

enraizado em seu espírito, o espírito orgulhoso dos Meneses. Ninguém sai impune 

daquele ambiente, todos são acometidos por uma espécie de doença que lhes chama a 

consciência para o fim sem remissão.  

A morte de Nina fecha um ciclo. Timóteo constata: “não restava mais a menor 

dúvida de que, em tudo e por tudo, aquele era um dia fundamental na existência dos 

Meneses”. O corpo de Nina ainda quente sendo retirado a mando de Demétrio da 

escuridão de seu quarto e posto somente coberto com um lençol na mesa de jantar para 

ali mesmo ser velado, cumpria a função de atrair para a casa a única pessoa que 

verdadeiramente invocou o respeito e a admiração de Demétrio: o Barão de Santo Tirso. 

Com obsessão ele espera uma visita que nunca se concretizara, mas que agora, diante 

daquele drama não seria recusada.   

Na aléia principal do jardim, àquela hora queimada por um sol 

impiedoso, avançava um automóvel de aspecto antigo, barulhento e 

rodeado de fumaça, que sem dúvida transportava uma nobre família. 

[...] 

Subiu a escada acompanhado pela mulher e, antes de chegar ao topo 

encontrou-se com Demétrio ─ pálido de emoção, este vinha cheio de 

mesuras ao seu encontro. E num assomo, inacreditável aquele homem 

reservado, atirou-se aos braços do recém-chegado, antes mesmo que 

este fizesse o menor gesto para acolhê-lo:  

─ Que desgraça senhor barão! 

(que desgraça: e ele a mandara enrolar num lençol com o corpo ainda 

quente, apenas para precipitar a chegada do barão! Tremi de 

indignação, imaginando aquela hipocrisia toda...) (CCA, p. 497).    

O velório transforma-se numa encenação para Demétrio, serve para cumprir seu 

intento, para enfim realizar o desejo que lhe obsedava, receber a visita do barão. É 

Valdo quem narra a cena da chegada do ilustre, e aí precisamente que se dá o 
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rompimento entre os irmãos, que horas depois termina em uma terrível discussão na 

presença de todos. Ao final do velório, Valdo decide deixar a cidade e desvencilhar-se 

dos laços familiares que acredita desfeitos para sempre.  

O corpo morto de Nina atrai também os curiosos, dá a eles o passe para 

adentrarem na chácara e verificarem por eles mesmos o estado em que se encontrava a 

propriedade e quem sabe desvendar o mistério que envolvia a família. Naquele 

momento, bem mais que abrir as janelas e abrir os portões para os vizinhos, desfazia-se 

a reserva típica dos Meneses. Naquele momento, todos os hábitos caiam por terra, a 

intimidade se desfazia para expor a miséria e desagregação que se instalara na 

propriedade. 

Avançando ao meu encontro, a chácara desnudava sua nova 

fisionomia: as janelas abertas como que vigiavam em plena escuridão, 

se bem que aquelas pupilas acesas não se movessem, como que 

fixassem uma outra paisagem, acima e superposta àquela que 

constituía os velhos pastos em torno do lar onde eu nascera.[...] 

Em que época, em que ocasião teriam permitido uma tal invasão 

daquela casa, uma tão absoluta quebra de suas severas leis, uma 

entrega tão total à curiosidade dos vizinhos, que sempre haviam 

esbarrado nos muros inacessíveis? [...] 

Desde que a mentira se rompera ante meus olhos, não conservava a 

menor dúvida de que essa invasão significava o fim ─ o fim completo 

dos Meneses. Os vizinhos se achegavam e eram eles que denunciavam 

este fim, como em pleno campo os urubus denunciam a rês que ainda 

não acabou de morrer. (CCA, p.474)       

Antes de sua partida Valdo constata o fim da casa, o fim dos Meneses, o fim das 

leis severas que regiam a casa pela presença dos estranhos que faziam parte da 

cerimônia de velório que mais parecia um espetáculo grotesco e aberrante, onde todos 

parecem expor seus sentimentos mais íntimos, mais passionais, mais desesperadores. 

Não há mais vergonha nem recato nos gestos dos Meneses, toda a luta por manter o 

nome da família desmorona-se agora diante dos curiosos espectadores.           

A cerimônia dá também a Timóteo a possibilidade de uma vingança que 

aguardava há tempos. O espetáculo de sua aparição, o corpo deformado pela gordura 

doentia, os trajes femininos em farrapos, crava um punhal na dignidade dos Meneses 

diante de todos e principalmente diante do Barão. Ao seu ato final, entra na sala, 

carregado por negros em uma rede e põe-se a conversar e proferir injúrias ao cadáver de 
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Nina, chegando a esbofetear-lhe a face. Valdo reconhece no irmão considerado 

degenerado o espírito dos Meneses. “Nele, com o mesmo ímpeto com que sobre um 

monte vulgar e sem identidade se crava uma bandeira de nome e vitória, reconheci um 

Meneses.” (CCA, p.502). Após cumprir sua vingança, mostrando-se aos olhos de todos, 

como um espectro que ressurge das sombras, Timóteo também tem seu destino final 

traçado e é acometido de um derrame cerebral.  

André também reage ao fim de Nina, para ele, ainda adolescente, a morte não 

adquiria significação outra que não a da existência de um Deus impiedoso com sua 

criação. A este Deus ele enfrenta, maculando o cadáver da mãe com cusparadas e 

negando a paternidade de Valdo, “não o amo, nunca o amei como pai, não o sinto como 

tal, como não sinto que é minha mãe que jaz morta neste caixão”. “PORQUE O 

CRISTO É MENTIRA”. (CCA, p. 518-519). É com esta constatação, que se aproxima 

de um existencialismo ateu, que André abandona a chácara e lança seu destino ao 

desconhecido. 

Ana é a última a sucumbir, retirada da casa, no pavilhão que abrigara paixões, 

pecados e morte, após o saque promovido pelo bando de Chico Herrera, entrega-se ao 

fim confessando-se ao padre, admitindo suas culpas, inclusive confessando seu 

adultério e admitindo que André na realidade não era o filho de Nina, mas sim seu filho 

com o jardineiro Alberto.  

Com a morte de Nina, morre também a casa. Lúcio Cardoso construiu todo um 

espaço de destruição não somente dos Meneses, mas de todo um sistema que estes 

representavam, de todo o arcaísmo e anacronismo que estas velhas famílias 

representavam. Note-se que a casa decai à medida que Nina também sucumbe e junto 

com o edifício precipitam-se num abismo sem volta cada um dos moradores. A tempo e 

a hora, cada um tem o castigo que merece, cada um assume seu próprio destino, seja de 

vida nova, como André e Valdo que deixam a casa, seja de morte como Ana, Demétrio 

e Timóteo. Na morte, no fim todos se igualam, todos se humanizam. A condenação da 

família não foi imposta por Nina, mas pelo orgulho da herdade que lhes impediu de 

desatrelarem-se de um passado já ultrapassado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Lúcio Cardoso foi definitivamente o grande arquiteto das angústias existenciais 

na literatura brasileira. Cinquenta e quatro anos após a primeira publicação do romance 

Crônica da casa assassinada, a obra ainda parece guardar em suas páginas mistérios 

que levaríamos muitos anos para revelar ou que possivelmente nunca revelaríamos, 

porque ali inscrevem-se categorias da condição humana que Cardoso projetou como 

desdobramento de suas próprias  inquietações existenciais.   

O processo de criação de Lúcio Cardoso é permeado por suas experiências 

pessoais. Ali inscrevem-se seus dramas morais, religiosos e familiares. Sua trajetória, 

marcada por altos e baixos, quando analisada, desnuda um universo todo próprio do 

autor, que viveu em meio a controvérsias, e que se apresentava na marginalidade de 

seus escritos até mesmo dentro dos grupos em que costumava circular. 

 Avesso à militância política e ideológica que marcaram sua geração, Cardoso 

refugiou-se no espaço poético de suas personagens, todas elas igualmente 

incompreendidas, para assim arquitetar sonhos ou para destruí-los. Mas isso não faz de 

Lúcio Cardoso um alienado à realidade circundante. Ao contrário, como espectador 

atento ao drama humano, Cardoso captou nuances do tecido social que a grande maioria 

dos escritores de sua geração, preocupados em produzir abras com a maior 

verossimilhança possível, terminaram por afastarem-se muitas vezes do essencial, do 

homem e de seus dramas mais íntimos.  

 Também em seus diários encontramos subsídios para compormos o cenário de 

sua produção literária. Ali, frequentemente Lúcio Cardoso sistematiza seus pensamentos 

e discursos sobre questões políticas, econômicas e sociais que envolvem o Brasil, mas 

principalmente, sobre questões morais e religiosas que o afligia. Os Diários de Cardoso 

fogem de um registro cotidiano, são, em essência, um prolongamento de sua obsessão 

pela escrita, uma catarse constante à sua ânsia de compreender e dar sentido à sua 

própria existência e à existência humana.   
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Ao contrário das acusações que muitos críticos e escritores fizeram a Lúcio 

Cardoso, de que este permanecia à margem dos processos políticos, sociais e 

econômicos, com romances voltados somente para aspectos psicológicos, suas obras 

não estão apartadas da realidade social em que se inserem. Em um universo de 

personagens dilaceradas, recolhidas em interiores de angústia e fragmentação, as várias 

vozes que se apresentam em busca de uma verdade libertadora nos apontam para a 

possibilidade de compreendermos a obra por um viés histórico em ângulo que focaliza a 

decadência econômica e moral das oligarquias rurais.  

Ainda que os aspectos psicológicos sejam privilegiados, afinal a especialidade 

do autor era escancarar as angústias que devoravam suas personagens, encontramos em 

suas narrativas todo um cenário social permeando sua escrita. Na Crônica, em especial, 

fica evidente que os aspectos socioeconômicos contribuíram em grande medida para a 

composição do ambiente de exacerbações em que as personagens se lançaram.  O abalo 

sofrido no quadro de poder em que se inseriam as elites agrárias foi responsável pela 

desestabilização de toda uma estrutura que as mantinha no topo da hierarquia social. 

Este abalo, vamos percebê-lo no romance permeando o discurso da manutenção não 

apenas do nome, mas de todas as práticas tradicionais que o grupo familiar se esforçava 

em manter.   

 Por trás deste discurso da tradição, as personagens obedecem a leis patriarcais 

que vão se mostrando insustentáveis. O esboroamento do espaço estrutural abarca o 

deslocamento das relações para um rumo desconhecido em que percebemos uma 

reificação dos sujeitos em relação ao espaço material da casa, ali também tida como 

espaço simbólico de representação do poder. 

Na medida em que elementos exteriores penetram o círculo familiar fechado ao 

universo de possibilidades fora dos hábitos e costumes apregoados, nota-se que as 

relações vão sendo minadas, todo um discurso conservador e moralista vai sendo 

desconstruído. O romance nos possibilita a apreensão de uma realidade cotidiana que 

permeia as relações sociais, mas que vai além dela, tomando como centralidade o drama 

humano. É a partir destes dramas humanos que colocamos nossos questionamentos, 

buscando a interlocução entre o objetivo e o subjetivo, ambos imbricados na narrativa.   
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O romance de Lúcio Cardoso é total. Não deixa passar nenhum aspecto da 

composição do homem. Relações sociais e psicológicas se fundem revelando que o 

sujeito não é só o drama humano, como também não é só objeto de uma ação exterior a 

ele. O homem é a totalidade da existência.  E Cardoso bem o sabia, tanto que arquitetou 

a Crônica e suas personagens para darem conta de uma missão: “[...] destruir e 

incendiar pela visão de uma paisagem apocalíptica e sem remissão Minas Gerais. O 

punhal que levanto, com aprovação ou não de quem quer que seja é contra Minas 

Gerais”. 
25

    

Esta Minas Gerais pensada por Lúcio Cardoso, e que aqui buscamos apresentar 

como a construção de um discurso de mineiridade, como um quase mito constituído em 

torno do “ser” mineiro, apresenta-se também como escopo da produção de outros 

escritores mineiros, como Carlos Drummond de Andrade, Paulo Mendes Campos, Hélio 

Pellegrino, Guimarães Rosa, Otto Lara Rezende, entre alguns contemporâneos de 

Cardoso que pensaram sua escrita como um desdobramento desta mineiridade. É de 

nosso interesse, futuramente, pensarmos a rede de sociabilidades desta geração de 

escritores para ampliarmos o leque de discussão em torno do pensamento destes 

intelectuais e da dinâmica de composição de suas obras, tendo Minas Gerais, e o 

pensamento de mineiridade como centro da questão.  

Privilegiamos o pensamento e a reação de Cardoso contra a forma como Minas 

conduziu suas relações sociais, econômicas, religiosas e morais, tomadas como insumo 

para as questões que colocamos para o romance, fonte de testemunho histórico, matéria 

prima com a qual buscamos um sentido tanto para a produção do autor como para a 

interpretação da história do Brasil. A análise aqui empreendida, pretende buscar este 

outro aspecto da obra de Lúcio Cardoso, pelo viés socioeconômico pretendemos uma 

leitura de sua obra, mas sem fugir, de forma alguma à subjetividade com que o autor 

compôs sua narrativa, pois é justamente aí que reside a beleza e a essência de seus 

romances. Onde se encontram a angústia, o desespero e as sombras, Lúcio Cardoso 

constrói espaços poéticos em que humaniza o homem, expondo-o às suas fraquezas, 

mas também o tornando forte para questionar sua condição. 

  

                                                           
25

 Lúcio Cardoso (patético): “Ergo meu livro como um punhal contra Minas”. Jornal do Brasil. Caderno 

B, Rio de Janeiro, 25 nov. 1960. 
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