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RESUMO 

 

 

Nesta comunicação abordaremos a questão referente à decadência patriarcal rural 

através do romance psicológico do escritor mineiro Lúcio Cardoso, Crônica da casa 

assassinada. Nosso projeto baseia-se no uso relacional entre literatura e história, neste 

sentido, o romance nos norteará na reflexão e tentativa de interpretação da história do 

Brasil no período pós 1930 quando 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. A ruína e a decadência 

experimentadas pela família patriarcal rural será aqui nosso abjeto de análise, a partir da 

experiência intelectual impressa na obra por Lúcio Cardoso, ainda que de maneira 

subjetiva.   
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O romance crônica da casa assassinada (1959) de Lucio Cardoso para além de 

ser uma das mais importantes obras da literatura brasileira é também um intrincado 

retrato da sociedade patriarcal mineira e, por representação, compreende em parte todo 

o sistema patriarcal brasileiro. Cardoso captou e imprimiu em suas páginas o 

movimento de ruína e decadência de uma elite fadada ao fim em virtude das mudanças 

econômicas sofridas no Brasil a partir da década de 1930, período em que o país, 

afetado por crises internas e externas como a quebra da bolsa de valores de 1929, 

sofreria com a queda no preço do café, principal produto da economia brasileira, e 

consequentemente com a ruína de muitos fazendeiros. A dependência agroexportadora 

do país foi posta em xeque e mostrou a fragilidade do sistema econômico brasileiro  

chamando a atenção do país para a necessidade de haver uma diversificação econômica 

que garantisse sua estabilidade em períodos de crise. O investimento na industrialização 

com bases nacionais foi uma das medidas adotadas para se tentar contornar a situação 

do país, este projeto foi levado a cabo pelo intervencionismo estatal. 

O período de 1930, apesar de suas crises, trouxe também para o Brasil 

expectativas positivas e mudanças significativas para a organização econômica e social 

do país. A ascensão de Getúlio Vargas ao poder e a instauração da Primeira República 

precipitaram mudanças nas relações sociais que primavam pelo sangue e pela 

hereditariedade. Estas mudanças trouxeram a possibilidade e a necessidade de novos 

modelos de relações sociais, agora fixadas na necessidade de um individualismo e na 

possibilidade de ascensão de novos grupos que se enriqueciam em virtude das novas 

oportunidades oferecidas pelo mercado nacional.  Os círculos familiares perderam, por 

assim dizer, o lugar de importância que ocupavam dentro do quadro de descentralização 

política que lhes permitia a manutenção desta ordem. 

Propomos assim, a análise da Crônica a partir da relação literatura/ interpretação 

do Brasil para tratar da questão da decadência patriarcal. Para tanto, partiremos da 

assertiva de que Literatura e História são próximas no sentido de que a produção de 

ambas está ligada a narrativa de determinada realidade social de onde extraem 

tipologias de configuração de mundo e através das quais estabelecem uma concatenação 

entre a realidade do homem e sua existência no mundo. Respeitando-se a especificidade 

teórica e metodológica que diferenciam cada um destes campos do saber. Não 



trabalhamos esta obra literária com se a mesma se tratasse de uma fonte documental 

verídica, mas pela intenção subjetiva contida nesta fonte que enquanto realização de 

uma época é, portanto a representação da visão de mundo do autor, onde a realidade 

está implícita e de onde podemos inferir em análises a cerca de um determinado período 

e de determinados fatos. Pesavento reforça este argumento nos apontando para a 

possibilidade de tratarmos esta fonte pelo viés da análise da representação. 

 

[...] O avesso do real, mas uma outra forma de captá-la, onde os limites 

da criação e fantasia são mais amplos do que aqueles permitidos ao historiador 

.[...] Para o historiador a literatura continua a se um documento ou fonte , mas o 

que há para ter nela é a representação que ela comporta [...] o que nela se 

resgata é a re-apresentação do mundo que comporta a forma narrativa ( 

PESAVENTO, 1995. Pg 117)      

 

Para além da perda econômica e de prestigio, o romance de Lúcio Cardoso, representa 

também a perda dos valores morais destas famílias na tentativa de manutenção do 

grupo, da luta do anti-moderno em relação ao moderno, este, que se aproxima cada vez 

mais depressa e voraz devorando o que ainda resta da antiga ordem patriarcal.   

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

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

compõem as relações sociais de uma sociedade mascarada pela tradição. O micro 

cosmos de Vila Velha, cidade onde é ambientado o romance representa ,na realidade, 

um sistema universal e abrangente, de onde podemos inferir em análises interpretativas 

sobre a situação de declínio e ruína da sociedade patriarcal rural como um todo.  Lúcio 

Cardoso transpôs em seu romance último o definitivo o sentimento de incomodo que o 

impulsionou por toda a vida. Quando do lançamento da Crônica, Cardoso dispara contra 

Minas Gerais e sua sociedade declarando: 

 

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.2 

 

O movimento de luta de Lúcio nasceu nas sombras, à contraluz, ambientado na 

personalidade anti-solar das personagens da chácara, na destruição lenta, agonizante e 

sem remédio a que estavam fadados os Meneses. Esta família mineira, como tantas 

outras, relutou com as armas que possuíam contra as mudanças que o tempo, a 

modernização, o processo de urbanização, a política e a economia lhes impuseram, 

como tentativa de manterem inabalados seu poder e prestígio.  

Nossos personagens, Os Meneses, relutam contra a visível decadência 

econômica a que estão submetidos na intenção de manterem vivos o prestígio e a 

posição de superioridade que lhes era atribuída pela comunidade local.   

 

(...) Eu os via passar com certa freqüência, quase sempre de preto, 

distantes e numa atitude desdenhosa. Dizia comigo mesmo: “são os da chácara”- 

e contentava-me em inclinar a cabeça num hábito que já se perdia longe através 

do tempo (...) (CARDOSO, 2009, p. 47) 

 

Os Meneses, assim como tantas outras famílias, empreenderam uma luta 

particular no sentido de manterem inalterada a estrutura patriarcal que unia o clã no 

universo estanque em que teimavam em se manter. Apesar da crise eminente em que se 

precipitavam os Meneses mantinham o orgulho da tradição familiar, ainda que 

pressentissem o precipício a que estavam condenados. Em várias passagens, Cardoso 

nos dá indícios da consciência latente do fim, mas também do apego a um sistema 

simbólico que lhes remete a um passado de glórias e opulência. 
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 (...) 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 

sustentáculo: este ainda é o mesmo, integral como um alicerce de ferro erguido 

entre a alvenaria que cede. Você nos encontrará imutáveis em nossos postos, e a 

Chácara instalada, a esse respeito, na sua latitude habitual. À medida que o tempo 

passa se perdemos o respeito 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 (...). Resta-nos, como essas ervas 

desesperadas que se agarram às paredes em ruínas, a nostalgia do que poderia ter 

sido, e que foi destruído, por fraqueza ou por negligência nossa(...)  (CARDOSO, 

2009.p.119) [grifo nosso]     

 

 

A casa é mais que uma construção, que um corpo inanimado projetado para 

abrigar pessoas. A casa é uma representação alegórica, é um universo que, sendo 

alimentado pela memória de seus habitantes adquire o poder de também os alimentar de 

um passado de poder e riquezas impregnadas em seus cômodos.   

A tragédia a que estavam fadados os Meneses encontra-se descrita em vários 

momentos no romance, mas o que mais nos causa estranhamento é a forma como Lúcio 

Cardoso, narrou os acontecimentos que viriam a detonar de vez a família. A começar 

pela forma como está composta a estrutura do romance, que está dividida em 

confissões, memórias, diário, cartas, narrativas e depoimentos. Toda a composição da 

escrita é feita de maneira fragmentada, a inexistência de um diálogo entre os moradores 

da chácara demonstra a impossibilidade de uma reestruturação, onde os objetos deixam 

de ser apenas objetos e passam a se afirmar no centro dos conflitos. A casa é o que 

ainda resta de concreto e certo na vida dessas personagens. É ela ainda a única mostra 

do passado de glória e também o único meio de proteger o que ainda resta do prestígio e 

da admiração do restante dos moradores da cidade. 

 



(...) O senhor 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 mais autênticos existentes no Brasil. “Podem falar de mim costumava dizer-, 

mas não ataquem esta casa. Vem ela do Império, e representa várias gerações 

dos Meneses que aqui viveram com altaneria e dignidade.” (...) (CARDOSO, 

2009, p.55) 

 

 

A chegada de Nina Meneses, vinda do Rio de Janeiro, recém casada com Valdo 

Meneses, irá precipitar o fim da família, incitar a corrosão moral dos valores, a 

desagregação total da estrutura familiar. Nina é citadina, avessa à vida no campo, aos 

hábitos taciturnos dos moradores da casa. Poderíamos dizer que Nina, representa o ideal 

de moderno, o progresso, a pressa e a necessidade da mudança reclamadas pelos novos 

tempos a que os Meneses se recusam a participar. O olhar de Nina sobre a casa é capaz 

de desnudar interiormente toda a tensão psicológica que envolve o restante das 

personagens. 

Nina como que desperta nos Meneses para uma realidade que se encontrava até 

então adormecida pelo peso da tradição que carregavam em suas almas. Em sua chega à 

casa, seu olhar de forasteiro é capaz de fazer uma leitura do que foram e do que eram 

agora estes Meneses, tão ligados a um passado familiar, mas ao mesmo tempo tão 

distantes da realidade de outrora. 

 

 

(...) Como se assistisse à demonstração de um espetáculo mágico, ia 

revendo aquele ambiente tão característico de família, com seus pesados móveis 

de vinhático ou de jacarandá, de qualidade antiga, e que denunciavam um 

passado ilustre, gerações de Meneses talvez mais singelos e mais calmos; agora, 

uma espécie de desordem, de relaxamento, abastardava aquelas qualidades 

primaciais. Mesmo assim era fácil perceber o que haviam sido esses nobres da 

roça, com seus cristais que brilhavam mansamente na sombra, suas pratas semi-

empoeiradas que atestavam que o esplendor esvanecido, seus marfins e suas 



opalinas- ah, respirava-se ali o conforto, não Haia dúvida, mas era apenas uma 

sobrevivência de coisas idas. Dir-se-ia, ante esse mundo que se ia desagregando, 

que um mal oculto o roia, como um tumor latente em suas entranhas” 

(CARDOSO,2009,p.130)       

 

 

Não por acaso Nina usa como metáfora um tumor, um câncer entranhado para 

falar dos Meneses e de sua prisão ao passado de glórias. O romance inicia-se pela morte 

de Nina, que foi acometida por um câncer. A doença da personagem que traz consigo a 

destruição desenvolve-se juntamente com a ruína da casa e dos Meneses. Nina a 

citadina esposa que Valdo Meneses traz para o convívio familiar, leva para a cova não 

somente seu próprio corpo apodrecido pelo câncer, mas também o que mantinha unida a 

família, os valores morais de uma tradição patriarcal.       

 O drama dos Meneses montado segundo Alfredo Bosi, a partir de uma paixão 

subjetivamente incestuosa entre Nina e o filho André vai além dos conflitos 

psicológicos, o romance desnuda a vida cotidiana da casa, e através da subjetividade das 

personagens, Cardoso transpõe a intimidade aparente, o isolamento de cada um dos 

personagens nos cômodos da casa a um sutil retrato de uma oligarquia em processo de 

falência. Talvez pelo fato de ter pertencido a uma tradicional família que perdeu suas 

posses e passou buscar muitas vezes favores para que seus filhos tivessem condições de 

se alçarem na sociedade, Cardoso tenha narrado com tanta precisão às mazelas que 

assolavam cada morador da chácara, o ponto de vista de cada observador externo. Como 

se estes pontos de vista na verdade contivessem a verdade do ponto de vista de nosso 

autor. A visão de Lúcio Cardoso está sutilmente implícita, por exemplo, nas memórias 

de Padre Justino sobre o porquê da decadência ou mesmo no transgressor Timóteo, o 

irmão que se veste com as roupas da já falecida mãe e que vive trancafiado em um 

quarto, longe do contato de todos, para que a visão de sua pessoa não macule a imagem 

dos Meneses.    

 No angustiante ambiente em que se desenvolve o enredo, é impossível 

percebermos a ação de uma marcação temporal, ali o tempo é marcado somente pela 

ruína e degradação da casa e de seus habitantes, antes há uma fragmentação em todas as 

ações, o que nos impede de estabelecermos uma linha temporal. 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 fala 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.   

O tempo psicológico é adotado em detrimento do tempo cronológico  talvez em 

função da intenção do escritor em demonstrar o  estado de alheamento em que se 

encontram as personagens ou ainda como forma de reafirmação de que este romance é 

um romance das coisas idas, em que os laços com o passado através de um 

encerramento interior justifiquem o anacronismo em que se encontram os Meneses.  

Lúcio explora a ação interna das personagens, assim sendo, a autor 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. 

Neste sentido, nosso desafio em interpretar um romance de sondagem como o é 

a Crônica da casa assassinada se torna mais árduo e ao mesmo tempo mais interessante 

levando-se em consideração que o estabelecimento de uma linha temporal para a análise 

da História do Brasil mais ou menos entre as décadas de 1930 e 1960, foi estabelecido 

através de indícios que nos levaram a considerar estes períodos como nossa linha 

cronológica de abordagem.  A literatura toma lugar de ferramenta de indagação a cerca 

de uma realidade social em determinado momento, a literatura torna-se um instrumento 

de indagação. Qual o sentido da produção abordada? o que ela nos diz sobre seu tempo, 

sobre o tempo do autor? E mais ainda: existiu uma intencionalidade? Mais uma vez, 

Pesavento nos mostra um caminho para a compreensão destes questionamentos quando 

afirma: 

 

 

A literatura permite o acesso à sintonia ou ao clima de uma época, ao 

modo pelo qual as pessoas pensavam o mundo, a si próprias, quais os valores 



que guiavam seus passos, quais os preconceitos, medos, sonhos. Ela dá a ver 

sensibilidades, perfis, valores. Ela é fonte privilegiada para a leitura do 

imaginário. (PESAVENTO, 2003. Pg. 82)  

 

 

Em Crônica da casa assassinada, Cardoso nos conduz a observar aspectos da 

vida intima da família Meneses, o interior da casa, símbolo último da resistência da 

família patriarcal rural. O interior da casa nos é apresentado ao mesmo tempo em que o 

interior das personagens nos é também exposto através de suas cartas, confissões, 

diários como se o ato da escrita fosse capaz de operar uma catarse do mal enraizado 

nestas famílias. A análise da Crônica nos faz refletir sobre como estas famílias 

entregaram-se a um processo de degradação e ruína em conseqüência da resistência que 

se auto- impunham em aceitar o contexto de mudanças que os desprivilegiava em 

detrimento do surgimento de um novo cenário que se moldava.  Os Meneses são uma 

síntese do abalo sofrido pela aristocracia rural, são uma representação da resistência, da 

tentativa de se manterem como grupo dominante dentro da sociedade em que 

conviviam. 
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