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O autor mineiro Lúcio Cardoso, na sua obra Crônica da Casa 
Assassinada, nos presenteia com uma obra inovadora. Ele cria um romance 
nos apresentando as personagens sem máscaras, conseguindo revelar ao 
leitor a complexidade dos sentimentos inerentes aos seres humanos. 
Percebemos assim, que o autor cria um romance que aborda novas 
perspectivas. Porém, devemos ressaltar que o romance tem esta característica 
evolutiva, transformando-se com o decorrer do tempo. 

RESUMO: O romance Crônica da casa Assassinada, 
publicado em 1959, por Lúcio Cardoso, representa os 
dilemas e as contradições da sociedade patriarcal  
mineira em decadência do início do século XX. No que 
diz respeito à representação feminina é marcante a 
presença de personagens que problematizam os valores 
dessa sociedade, ora subvertendo as regras morais e 
sociais como Nina, ora sendo subjugadas por essas 
regras, como a personagem Ana, que desde criança fora 
educada para ser uma senhora da tradicional família 
Meneses. Dessa forma, a personagem que nunca tivera 
vontade própria acaba por cometer atos de extrema 
crueldade como a rejeição ao filho concebido de forma 
ilegítima. Como na obra convivem diferentes vozes 
narrativas, a forma de confissões é a única que se torna 
possível à personagem Ana, uma vez que essa como as 
demais mulheres no sistema patriarcal, só se faziam 
ouvir por meio do confessionário. Desse modo, esse 
trabalho, que se respalda nas leituras teóricas de Aguiar 
e Silva (1999), Gaston Bachelard (2000), Georg Lukács 
(2000), Gilberto Freyre (2000, 2004) e Rita Felix Fortes 
(2001), tem como objetivo uma leitura da problemática 
relação da personagem Ana com o espaço patriarcal 
vigente na obra. 
 
PALAVRAS-CHAVE: espaço patriarcal; personagem 
feminina; discurso confessional. 
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De acordo com o que foi ressaltado anteriormente, faz-se necessário 
discorrer, mesmo que brevemente, sobre a evolução do romance através dos 
tempos. O pesquisador Vitor Manoel Aguiar e Silva considera que “de mera 
narrativa de entretenimento, sem grandes ambições, o romance volveu-se em 
estudo da alma humana e das relações sociais, em reflexão filosófica, em 
reportagem, em testemunho polêmico, etc.” (1999, p. 671). Estas narrativas de 
entretenimento começaram com os romances de cavalaria, obras estas, 
apenas de fruição e que foram superadas com a criação do romance de Miguel 
de Cervantes, Dom Quixote. (publicado entre 1605 e 1615), obra que foi 
precursora do romance moderno. Marcando, desta forma, uma das principais 
transformações do romance da atualidade.  

O romance moderno desenvolveu-se a tal ponto que as obras literárias 
deste gênero, são excelentes fontes de estudo das relações humanas. 
Tratando também, e de forma singular, os anseios, desejos, sonhos e 
frustrações da mente humana. O estudioso e teórico Georg Lukács reflete em 
seus estudos a maneira que a personagem romanesca se configura, ou pode 
se configurar neste gênero, dada a evolução do romance, destacando que: 

 
O romantismo torna-se céptico, decepcionado e cruel em 
relação a si mesmo e ao mundo, o romance do sentimento de 
vida romântico é o da criação literária desiludida. A 
interioridade, a que se nega todo o caminho de atuação, conflui 
em si mesma, mas jamais pode renunciar em definitivo ao 
perdido para sempre; pois, mesmo que o queira, a vida lhe 
nega toda a satisfação dessa sorte: ela a força a lutas e, com 
estas a derrotas inevitáveis, previstas pelo escritor, 
pressentidas pelo herói. (LUKÁCS, 2000, p. 124). 
 

Observamos, desta maneira, que o romance não evolui somente com 
diferentes estruturas narrativas. O romance vai além, tratando daquilo que se 
passa nos corações e mentes das personagens, revelando assim, suas almas, 
logo todas as suas imperfeições. Acreditamos que, com isso, o romance 
tornou-se um gênero literário de fundamental relevância, pois, leva o leitor a 
refletir sobre sua visão de mundo e sua própria história. 

O leitor de um romance tem agora como se identificar com o herói, 
encontrando nele suas próprias dúvidas e inquietações. Nesse sentido, Lukács 
ressalta que, ao contrário do herói da epopeia, cuja vida é imanente à sua 
essência, não havendo fissuras entre o caráter do herói e o mundo no qual está 
inserido, o herói do romance aprende que sobre a vida não existe 
essencialidade, que seus valores não coadunam com a vivência em sociedade. 
Dito em outras palavras: no mundo construído pelo romance as contradições 
entre as circunstâncias exteriores e o eu profundo do herói são consideradas 
normais. Para o crítico, o herói do romance, em face da impossibilidade de 
encontrar um sentido para o mundo, “nasce desse  alheamento face ao mundo 
exterior” (2000, p. 66).  Isso faz com que o herói do romance esteja condenado 
a fazer escolhas e seja responsável pelos seus atos. Desse modo, para 
Lukács,  

 
o robusto e seguro sentimento básico dessa forma romanesca 
vem da relativização de seu personagem central, que será 
condicionada, por sua vez, à crença na possibilidade de 
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destinos e com configurações de vidas comuns. [...] Se com 
isso também o personagem central torna-se problemático, sua 
problemática não reside em suas chamadas “falsas 
tendências”, mas precisamente no fato de querer realizar, de 
algum modo, o âmago de sua interioridade no mundo. 
(LUKÁCS, 2000, p. 142). 
 

Ao tratar as personagens como pessoas comuns, o romance 
proporciona a reflexão sobre aquilo que está na nossa intimidade e, ao 
voltarmos nosso olhar para dentro de nós mesmos, esquecendo o mundo 
exterior, temos a oportunidade de primeiramente melhorarmos ou aceitarmos 
aquilo que está inerente ao nosso ser.  Isto posto, teremos condições de nos 
transformarmos enquanto sujeitos e, posteriormente, ter condições de entender 
e aceitar o outro nas relações cotidianas. O gênero romance tem uma relação 
dialética com a história da humanidade, sendo transformado e participando 
ativamente na transformação do homem e seus conflitos com a sociedade da 
qual emerge. 

Ao estudarmos a evolução do romance, devemos destacar a importância 
do espaço como elemento na constituição desse gênero literário. Ganhando 
mais importância ainda, por se tratar da obra Crônica da Casa Assassinada, de 
Lúcio Cardoso. Pois, toda a simbologia do espaço patriarcal da casa dos 
Meneses e, sua influência nas personagens, torna-se crucial para o 
desenvolvimento da análise desta obra.  

O espaço nos dá pistas sobre como o ser humano se comporta no seu 
dia a dia. Mostra-nos, ou melhor, nos revela a intimidade daqueles que o 
habitam. Desta maneira, devemos levar em consideração como nos 
organizamos e construímos nosso próprio espaço, pois, Bachelard nos diz que: 
“É preciso dizer então como habitamos nosso espaço vital de acordo com 
todas as dialéticas da vida, como nos enraizamos, dia a dia, num canto do 
mundo”. (2000, p.200).  

 A casa é o espaço onde o ser humano encontra segurança, sente-se 
livre das pressões do mundo exterior e sonha. Conforme Bachelard: “[...] Se 
nos perguntassem qual o benefício mais precioso da casa, diríamos: a casa 
abriga o devaneio, a casa protege o sonhador, a casa nos permite sonhar em 
paz”. (2000, p. 201). Observamos também, que cada casa tem suas 
características peculiares que influenciam no comportamento dos seus 
moradores. 

 Seguindo este ponto de vista, Bachelard reflete: “Bem entendido, é 
graças à casa que um grande número de nossas lembranças estão guardadas 
e se a casa se complica um pouco, se tem porão e sótão, cantos e corredores, 
nossas lembranças têm refúgios cada vez mais bem caracterizados”. (2000, p. 
202). Percebemos que o espaço atua de forma que nos faz sonhar, guarda 
nossas lembranças e o tempo já não opera com a mesma intensidade sobre 
ele. Bachelard define que “em seus mil alvéolos, o espaço retém o tempo 
comprimido, o espaço serve para isso”. (2000, p. 202). Na obra estudada, 
verificamos o quanto o espaço da casa dos Meneses atua decisivamente no 
desenrolar da trama, representado a relação conflituosa dos personagens com 
a sociedade.  

Numa obra romanesca, o espaço pode ter o papel de se comunicar com 
as personagens ou, de comunicar algo ao público leitor; com isso, Hall nos 
afirma que: 
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Existem literalmente milhares de experiências que 
inconscientemente nos provam que o espaço é um meio de 
comunicação. No entanto, é provável que não tivéssemos 
consciência desse fato se não percebêssemos que o espaço é 
organizado de forma diferente em cada cultura. (HALL, 1994, p. 
188).  
 

Com esta perspectiva de organização cultural iremos procurar entender 
como este elemento da narrativa, que é o espaço, se destaca na obra de Lúcio 
Cardoso, pois, no romance, Crônica da Casa Assassinada, encontramos uma 
narrativa diferenciada daquelas já vistas nos romances tradicionais. O autor 
enriquece a obra com uma narrativa na qual, muitos críticos literários afirmam 
ser muito difícil separar prosa e poesia. 

 O escritor usa da introspecção psicológica das suas personagens para 
criar um clima tenso e de um suspense raramente encontrado na nossa 
literatura. Para evidenciar tal clima que o romance nos fornece, Fortes ressalta: 

 
A organização temporal, na Crônica da casa assassinada, não 
estabelece um intervalo definido entre os acontecimentos e as 
suas revelações, entremeadas de suspense e de alguns 
elementos da narrativa policial. É como se o texto viesse a 
público não para restabelecer a verdade dos fatos e sim para 
intensificar o seu mistério. (FORTES, 2010, p. 295).  
 

Lúcio Cardoso elabora seu romance usando como narrador os próprios 
personagens, que relatam suas histórias por meio de cartas, diários, 
depoimentos, narrativas e confissões. Isso deixa a obra envolvente e 
misteriosa, deixando claro, o modo como o ambiente afeta as ações 
comportamentais das personagens de forma diferente.  

Parece óbvio que o espaço é um elemento de fundamental importância 
nos estudos desta bela obra, uma vez que, até mesmo o título da obra nos dá 
esta informação. E não é uma pista falsa. Com efeito, a obra nos dá uma rica 
fonte de material para estudarmos o elemento do espaço. 

Quando fazemos uma leitura mais atenta do livro Crônica da Casa 
Assassinada, conseguimos captar algumas pistas que o autor vai semeando na 
sua obra sobre o quesito espaço. Por exemplo, já no primeiro relato contido no 
diário de Betty, a governanta da casa, percebemos o comportamento dos seus 
moradores em relação a casa: “Mas é um modo particular desta família, o de 
evidenciar quando alguma coisa não ocorre bem, refugiando-se nos quartos”. 
(CARDOSO, 1979, p. 45). Sabemos que quando estamos sofrendo com algo, 
precisamos de refúgio. A casa é o refúgio dos Meneses e, ainda mais, 
precisamente, em seus respectivos quartos, eles encontram a proteção que 
necessitam.  

O modelo da casa desta família segue os padrões da casa grande da 
aristocracia rural brasileira e nos diz muito sobre o comportamento da 
sociedade da época e da família Meneses, em particular. Segundo Freyre, um 
grande estudioso das relações sociais travadas no seio da sociedade patriarcal 
brasileira, desde seus primórdios até início do século XX, em relação ao 
conhecimento da sociedade da época, podemos observar que: 
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Nas Casas-grandes foi até hoje onde melhor se exprimiu o 
caráter brasileiro; a nossa continuidade social. No estudo da 
sua história íntima despreza-se tudo o que a história política e 
militar nos oferece de empolgante por uma quase rotina de 
vida: mas dentro dessa rotina é que melhor se sente o caráter 
de um povo. (FREYRE 2004, p 45) 

 
Claro que conhecer o caráter da família Meneses não é tarefa das mais 

simples. E, é com a reflexão sobre a simbologia do espaço, que conseguimos 
subsídios importantes na busca desta compreensão. A casa dos Meneses 
exerce uma força que, de uma maneira ou de outra, age na vida dos seus 
moradores. 

 Na obra analisada, o espaço exerce grande influência nas trajetórias de 
duas personagens centrais, uma vez que são imagens femininas que, com 
trajetórias díspares, representam os arquétipos femininos paradigmáticos 
dessa sociedade patriarcal decadente: Ana e Nina, esposas dos irmãos 
Meneses. Elas são mulheres com personalidades opostas, pois, são diferentes 
em quase tudo. Desde a forma que elas foram educadas, até os próprios 
gestos e atitudes. Para marcar bem estes opostos, o autor Lúcio Cardoso inicia 
o romance com a morte de Nina e o termina com a morte de Ana. 

Porém, no presente trabalho, iremos focar nossos estudos e análises 
somente na personagem Ana, tendo em vista que a mesma representa a 
maioria das mulheres que viviam naquele ambiente, com características 
androcêntricas, habitado pelas famílias aristocratas, no interior de Minas 
Gerais. 

A personagem Ana – esposa de Demétrio, patriarca da família – em sua 
primeira confissão, afirma: “A casa dos Meneses esvaiu-me como uma planta 
de pedra e cal que necessitasse do meu sangue para viver”. (CARDOSO, 
1979, p. 99). Verificamos, nesse ponto, que a casa era carregada de uma força 
e de uma vontade próprias, construída através dos tempos, junto com toda a 
história da família. 

Ao voltarmos nossos olhares sobre a personagem Ana, verificamos que 
o recurso da narrativa em forma de confissão condiz com a repressão e 
sentimento de culpa que se abatem sobre a personagem. Como se percebe 
neste trecho que segue: 

 
Na verdade, nem sei como começar; antes de dar início a está 
confissão – porque assim eu quero que o senhor a tome, 
padre, e só assim meu coração se sentirá aliviado – pensei que 
este seria o meio mais fácil de me fazer compreender, e que as 
palavras viriam naturalmente ao meu pensamento. 
(CARDOSO, 1979, p. 98). 
 

 Ana precisava se livrar, de alguma forma, dos tormentos que sua 
consciência a cometiam. Ela, naquele meio em que vivia, não poderia contar 
nem sequer com uma amiga para ‘desabafar’, poder lhe contar quais eram 
suas angústias e sonhos e, assim, organizar suas ideias. 

 Desta forma, o único meio que ela encontraria para fazer isso seria 
através do inviolável segredo da confissão. Para Freyre (2004), o 
confessionário teria representado na sociedade patriarcal uma espécie de 
“higiene mental”, capaz de livrar muitas mulheres da loucura a que estavam 



 

 267 

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 
  ISBN – 978-85-88753-26-6 

 

sujeitas devido ao tipo de vida reclusa e opressiva que levavam na clausura 
das casas-grandes. 

 Verificamos que ela foi criada para servir a casa dos Meneses com total 
submissão. Sendo educada, desde menina, para integrar a poderosa e austera 
família, representante do tradicionalismo mineiro, é a personagem que, com 
toda amargura característica de uma mulher criada para não ter vontade 
própria e confinada aos limites da casa, que ela mesma confessa: “Desde 
criança fui educada para atravessar esses umbrais que julgava sagrados, quer 
dizer, desde que o Sr. Demétrio dignou-se escolher–me para sua companheira 
permanente. Eu era menina ainda e desde então meus pais trataram de 
cultivar-me ao gosto dos Meneses”. (CARDOSO, 1979, p. 99).   

Para Freyre, as meninas das casas-grandes, desde pequenas, eram 
moldadas para se tornarem esposas, geralmente aos doze ou treze anos, e 
depois mães de família: “à menina, a esta negou-se tudo que de leve 
parecesse independência. Até levantar a voz na presença dos mais velhos. 
Tinha-se horror e castigava-se a beliscão a menina respondona ou saliente; 
adoravam-se as acanhadas, de ar humilde” (2000: 474-5). Desse modo, Ana 
vivia totalmente submissa a casa e as suas vontades não eram levadas em 
consideração. Com efeito, a própria Ana tinha dificuldades para se perceber 
como pessoa e, em uma das suas confissões, perante a inevitabilidade da 
morte, ela relata: 

 
Nunca sai sozinha, nunca vesti senão vestidos escuros e sem 
graça. Eu mesma (ah, padre! Hoje sei disto, hoje que imagino 
como poderia ter sido outra pessoa – certos dias, certos 
momentos, as clareiras, os mares em que poderia ter viajado! – 
com que amargura o digo, com que secreto peso sobre o 
coração [...] (CARDOSO,1979, p. 99). 

 
De fato, ela começa a perceber que poderia ter uma vida diferente no 

momento em que Nina, uma mulher de vida desregrada da cidade grande, 
casa-se com Valdo, o irmão do meio de Demétrio, e vem morar na chácara.  
Neste momento, há uma espécie de ruptura com a rotina que sacode as 
estruturas da casa dos Meneses. Desse momento em diante, Ana parece ser 
uma sombra de Nina e começa a desejar tudo o que a outra possui. Até 
mesmo o amante de Nina ela deseja e acaba por ter um filho com ele. 

Assim, Ana mostra-se como alguém que não conseguiu nem mesmo 
cometer seus próprios erros, mas sim, copiá-los da sua rival, Nina. Isso se 
evidencia no romance na medida em que, apesar das transgressões cometidas 
na ordem dos acontecimentos da casa, ela não assume a responsabilidade dos 
seus atos como o fato de ter tido um filho por meio de uma relação 
extraconjugal. Por isso, ela rejeita o filho que é criado pela cunhada 
transgressora. Além de nunca ter demonstrado a menor atenção ou afeto pelo 
filho, o fato de André desconhecer a verdadeira origem de seu nascimento, 
leva-o a um avassalador sentimento de culpa, por acreditar que amava e tinha 
uma relação incestuosa com a própria mãe, Nina.  

 
Ah, podia ser que não houvesse nisto nenhuma intenção, que 
fossem simples gestos mecânicos, possivelmente a lembrança 
de uma mãe carinhosa – que sabia eu das mães e dos seus 
costumes! -, mas a verdade é que não podia refrear meus 
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sentimentos e estremecia até o fundo do ser, desperto por uma 
agônica e espasmódica sensação de gozo e de aniquilamento. 
Não, por mais que eu repetisse “é minha mãe, não devo fazer 
isto”, e imaginasse que era assim que todas elas procediam 
com seus filhos, não podia fugir à embriaguez do seu perfume, 
nem à força da sua presença feminina. (CARDOSO, 1979, p. 
194).  

 
Mesmo no momento da sua morte, ela não parecia ser digna de créditos 

para os seus atos. Uma pessoa que foi criada para obedecer aos desejos do 
patriarcalismo rural vigente na casa dos Meneses, parece não ter obtido êxito 
nem mesmo quando quis burlar as normas deste sistema. Como podemos 
observar no Pós-escrito do Padre Justino: “Inclinei-me para cerrar-lhe as 
pálpebras e, não sei, julguei perceber que no seu semblante não havia nenhum 
sinal dessa paz que é tão peculiar aos mortos”. (CARDOSO, 1979, p. 534).  

O viver às sombras dos outros ou, até mesmo, ser esta pessoa dúbia 
que Ana foi, nos parece ter sido o maior fracasso dela, pois, nem mesmo após 
a morte, ela aparentava se redimir de suas culpas. Ou, noutro sentido: sua vida 
demonstra ter sido apagada em um profundo vazio existencial como vemos a 
seguir em mais uma de suas confissões: 

 
Foi por isto que me prendi aos restos da única coisa que para 
mim representou a existência. Foi por isto que passei a 
defender estes restos, como quem defende a imagem da única 
possibilidade de ser feliz neste mundo. [...] Não foi a esperança 
que me fez debruçar tão avaramente sobre este túmulo, pois a 
esperança não existe para mim. (ah, eu sou talvez o único ser 
totalmente sem esperança. Não há tempo para mim, nem 
passado e nem futuro, tudo é feito de irremediável 
permanência. O inferno é assim – um espaço branco sem 
fronteiras no tempo.) Repito, não foi a esperança que me fez 
tão ciosa desses pobres restos: foi a avidez de me justificar, de 
reter entre as mãos as provas mais ineludíveis de que houve 
um instante em que existi realmente. (CARDOSO, 1979, p. 
280). 
 

Com base nos relatos da personagem, podemos comprovar que a 
mesma sofria sérios problemas com sua própria existência. Esse “viver nas 
sombras” a impediam de se reconhecer, de criar sua própria identidade e de 
viver uma vida pautada nos seus próprios sonhos e se realizar, sendo ela 
mesma a autora da sua história.  E ainda nessa luta existencial, Ana chega a 
questionar o Padre Justino dizendo: “Padre, e eu, não estou salva também, não 
pequei como os outros, não existi?” (CARDOSO, 1979, p. 532).  

Talvez seja por isso mesmo que Ana deseja, mesmo que não fosse de 
forma consciente, transgredir todas as regras patriarcais que regiam a casa dos 
Meneses. Porém, o sistema patriarcal acaba por punir quem quer que seja que 
ousasse romper a ordem imposta pelo mesmo. E a punição de Ana foi o peso 
da própria culpa de não ter vivido. 

Sendo assim, Ana, com sua vida extremamente mesquinha e infeliz, 
marcada pela insipidez e repressão, eleva-se a categoria de heroína 
problemática lukasciana, ao questionar, mesmo que diante da inexorabilidade 
da morte, os papéis femininos impostos às mulheres naquele sistema social. 
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Dessa forma, ela contribui para a desagregação moral, simbólica e material da 
casa patriarcal da família dos Meneses, já abalada pela crise econômica que 
atinge irremediavelmente os senhores rurais nas primeiras décadas do século 
XX. 
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