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Resumo

Palavras-chave: Literatura, Pintura, Lúcio Cardoso, Edvard Munch, “Crônica

da Casa Assassinada”, “O Friso da Vida”, Intersemiose,

Expressionismo.

A integração entre literatura e 

pintura é tema discutido desde a 

Antigüidade.

A ausência de unanimidade sobre 

a pertinência da relação denota por 

si, a riqueza inerente ao assunto. 

Nesta pesquisa intersemiótica

aproximamos o pintor norueguês 

Edvard Munch e o escritor brasileiro 

Lúcio Cardoso.

A partir da análise do romance

“Crônica da Casa Assassinada” e da 

seqüência de quadros intitulada “O

Friso da Vida” encontramos o ponto 

de interseção entre as obras.

A despeito das diferenças e 

através do espírito expressionista 

encontramos a representação do Ser 

Integral com suas áreas de sombra e 

de luz.



Resumé

Mots-chef: la literature, la peinture, Lúcio Cardoso, Edvard Munch,

“Chronique de la Maison Assassinée”, “Frise de la Vie”,

l’Intersemiose, l’expressionisme.

L’integration entre la littérature 

et la peinture c’est un thème  debatu 

dès l’Antiquité. Le manque

d’unanimité sur la pertinence de la 

relation, remarque la richesse de la 

question.

Dans cette recherche 

intersemiotique nous avons fait un 

rapprochement l’entre le peitre 

nórvegien Edvard Munch et 

l’escrivain brésilien Lúcio Cardoso. 

À partir de l’analyse du roman

“Chronique de la Maison Assassinée” 

et de la série de tabeaux “Frise de la 

vie”, nous trouvons le rapport entre 

les oeuvres. 

Alors même des diferences et 

au travers de l’esprit expressioniste ils 

representent l’Être Integral avec ses 

región de l’ombre et de lumière.
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Introdução

No princípio da criação, os elementos dispersos de forma caótica, 

fervilhavam na imensidão do caldeirão cósmico a prenunciar a formação dos 

seres. Aleatoriamente ou teleguiadas por uma força suprema, as combinações 

minimais foram, passo a passo, transfigurando-se no máximo da criação. “A

matéria cósmica primitiva encerrava os elementos materiais, fluídicos e 

vitais, de todos os universos que expõem a sua magnificência diante da 

eternidade1”.

Distante do princípio e muito aquém do hoje, o humano impregnado de 

natureza, não conseguia enxergar o todo que o envolvia. Tudo estava próximo

demais. Em meio à imensidão paradisíaca – em um tempo mítico –, 

percepcionou as pequenas e as grandes coisas, mas em nenhuma delas 

reconheceu seu duplo. Mergulhado no charco de primitivas idéias, afastou-se 

da natureza para melhor vê-la. Espantado, por finalmente perceber o dantes 

nunca visto, enxergou a diversidade de formas, movimentos, cores, sons, 

silêncio...

O distanciamento possibilitou-lhe uma visão mais ampla do que 

passaria a constituir seus domínios. “O espanto rompe. A primeira fissura 

provocada pelo espanto separa o homem de seus contornos. O mundo se 

torna estranho: instrumentos, rios, árvores, montes e astros 2”. Desde cedo, 

no entanto, reconheceu-se como criatura em meio a outras, advindas do 

mesmo princípio criador. 
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Diante da diversidade – sugere o mito bíblico – o humano rastreou os 

indícios deixados por “deus” sobre as coisas – marcas visíveis e silenciosas 

que refletiriam a natureza intrínseca das coisas. A transparência da linguagem

adâmica teria sido perdida em Babel – mas, não completamente, pois algumas

palavras de certas línguas ainda guardariam uma relação de similitude com as 

coisas.

O homem que outrora fora expulso do “paraíso” por desobedecer e 

provar da árvore do bem e do mal, com a construção da torre de Babel 

buscava desvendar os segredos da vida e da morte, tentando, num ato de 

rebeldia, igualar-se ao criador. Como precaução, – pois sabia “deus” que a 

partir de então“não [haveria] mais restrição para tudo o que eles [os homens]

[intentassem] fazer”3 – os espalhou pelo mundo e a linguagem que era una, ao 

ser disseminada como dentes-de-leão ao vento, diversificou-se em sons, 

ritmos e formas distintas. 

Ao visitarmos o mito da formação do universo e da origem da 

pluralidade das línguas, queremos com isso mostrar que no imaginário

humano as origens estão relacionadas a um momento de caos: “tohu wa 

bohu” — expressão que no hebraico significa vazio, desordem, símbolo do 

inexistente e de todas as possibilidades, situação anárquica que precede à 

manifestação das formas 4.

Passando ao pensamento científico do século XVI, da Era Cristã, 

queremos mostrar que o saber de então que buscava ser racional, ainda trazia 

marcas de um conhecimento místico alicerçado na tradição religiosa da prática 

da magia que tomou novo ímpeto a partir da descoberta de textos antigos. 
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Tomando como exemplo as pesquisas do médico e alquimista suíço-

alemão Paracelso (1493-1541), que baseava sua terapêutica na crença de uma

correspondência entre o macrocosmo e o organismo humano — um

microcosmo — observamos que na cadeia da formação do pensamento 

intelectual humano não ocorrem rupturas e sim transformações. Suas idéias 

corroboravam com a teoria que pregava a relação de semelhança entre as 

palavras e as coisas e que nestas estariam as assinalações deixadas por “deus” 

para serem decifradas pelos homens: “Nós, homens, descobrimos o que está 

oculto nas montanhas por meio de sinais exteriores; e é assim que 

encontramos todas as propriedades das ervas e tudo o que está nas pedras” 5.

A modernidade, como um novo elo da antiga corrente, engendrou uma

outra forma de compreender e explicar a história da humanidade que não é — 

segundo o pensamento marxista — “outra coisa senão a produção do homem 

pelo trabalho humano”. A evolução da espécie passou por vários estágios 

através dos quais o homem aprendeu a se conhecer, à medida que foi

“descobrindo” e se “apropriando” do universo. Essa apropriação gradual se 

fez por meio das “relações humanas com o mundo, isto é, ver, ouvir, cheirar, 

ter paladar, tacto, pensar, olhar, sentir, querer, agir, amar, em suma, todos os 

órgãos de sua individualidade” 6.

Foram muitos milênios até que nossos antepassados, “na época da 

passagem do símio ao homem” 7, aprendessem a adaptar a mão, e esse foi o 

passo decisivo para que, com a continuidade da evolução da espécie humana,

“a mão [que] tinha-se libertado” 8 fosse adquirindo  novas habilidades e 

destreza a ponto de surgirem mãos geniais como as de Beethoven, Da Vinci e 

Dante.
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Assim como os saberes científico e religioso, o saber artístico começou

como uma necessidade de adaptação do homem ao meio em que vivia, de 

defender-se, de dominá-lo e por fim, de se auto-conhecer. A história 

humanidade é primeiro contada através da arte. E na história da arte, de início 

foram-se corporificando a música e as artes plásticas. A literatura foi a última

a tomar forma, devido talvez à dificuldade de transmitir por palavras, idéias e 

sentimentos, de criar signos capazes de representar a fala e o silêncio, de 

formular regras para organizá-los na escrita e só então, e por meio desta, 

representar o mundo e o Ser Integral: com forma e conteúdo. “A forma 

artística é, em si mesma, herdeira do sincretismo e de uma forma concreta e 

sensual de aquisição do saber”9.

A interação entre as diversas linguagens artísticas com suas expressões 

e signos específicos, constitui o objeto dos estudos intersemióticos que 

embora ainda se encontrem no auge das discussões acadêmicas, não são 

questão recente. O interesse pela comparação entre as artes remonta à 

Antigüidade.

O poeta Horácio escreve uma carta endereçada aos seus amigos – os 

Pisões – na qual tece comparações entre a pintura e o livro: “Poesia é como 

pintura; uma te cativa mais, se te deténs mais perto; outra se te pões mais 

longe”10. Simônides de Ceos foi quem abriu caminho para as análises 

comparativas, ao pronunciar a célebre frase registrada por Plutarco: “A 

pintura é a poesia muda e a poesia é a pintura falante” 11.
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Na Idade Média, dava-se maior importância às artes verbais por sua 

relação direta com a intelectualidade – a música também fazia parte das artes 

elevadas, por sua ligação com a matemática. 

Foi na Renascença que a visão hierarquizante das artes começou a 

mudar. As artes visuais passaram a ser tomadas em pé de igualdade com as 

artes verbais.  Houve, então, uma retomada do comparativismo interartes, 

tanto do ponto de vista da criação quanto do ponto de vista teórico. Entre os 

séculos XVI e XVIII, o assunto tomou grandes proporções, atingindo seu 

ápice no século XX, após um século de “aparente trégua” 12.

O livro de Leonardo da Vinci – séc. XVI – Paragone: uma 

Comparação das Artes, aproxima pintores e poetas. Esta obra teve grande 

influência no pensamento que se desenvolvia sobre as artes. Da Vinci defendia 

o caráter teórico da pintura e da escultura, afastando, assim, a antiga 

concepção que fazia recair sobre estas o caráter meramente artesanal. A partir 

de então, buscou-se nas artes visuais seu caráter filosófico. No século 

seguinte, a teoria das artes voltou-se para o racionalismo intelectual. 

Todas as discussões críticas e filosóficas sobre as artes comparadas, dos 

séculos XVI a XVIII, ainda eram embasadas no pensamento clássico. A

Poética, de Aristóteles – com seu conceito de mimesis – servia de paradigma

para as novas interpretações. 

Os séculos XVII e XVIII, foram ricos em teorias sobre o processo de 

criação e da natureza da obra de arte. Emergia desses trabalhos, a necessidade 

de criação de uma “estética” – termo criado no século XVIII, pelo filósofo 
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Alexander Gottlieb Baumgarten. Nesse mesmo período, a concepção de “arte 

imitativa” cedeu lugar à concepção de “belas-artes”. Immanuel Kant, no final 

do século XVIII, conseguiu representar a sistematização da estética filosófica. 

A quantidade de trabalhos intersemióticos é enorme, embora muitos

gerem polêmicas, devido à falta de distanciamento do pesquisador que 

privilegia, muitas vezes, um dos objetos de estudo em detrimento do outro. O 

Laokoon ou Sobre os Limites da Pintura e da Poesia, de Lessing, publicado 

em 1766, na Alemanha, foi a primeira obra crítica a se aprofundar nas relações 

interartes, embora hoje devamos conhecê-la como referencial e não como 

modelo de análise a ser seguido. 

Os estudos intersemióticos investem no princípio de aproximação entre 

as artes. Em nosso caso, entre a literatura e a pintura. Apesar da diversidade 

das linguagens utilizadas em ambas as formas “le langage pictural et le 

langage verbal ne sont pas radicalement dissociés”13. No universo romanesco

simbolizado por ‘n’ círculos concêntricos14, há ‘n’ possibilidades de 

aproximação que poderão comprovar esse intercâmbio entre signos distintos. 

Desde o primeiro contato que estabelecemos com Lúcio Cardoso, isso é, 

desde que lemos a Crônica da casa Assassinada pela primeira vez, nos 

encantamos tanto com a estrutura da narrativa que imprime suspense à trama, 

quanto com a escritura envolvente que atiçou em nós o desejo de devorar de 

uma só sentada, aquelas 449 páginas. A pujança da obra, o anonimato que 

envolvia o autor, a dificuldade de encontrar suas obras tanto em livrarias 

quanto em sebos, despertou-nos a curiosidade de saber os porquês. Dessa 

forma, fomos encontrando fragmentos da obra cardosiana nas bibliotecas, nos 
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sebos de raridades e vez por outra um livro de contos ou novelas em algumas

livrarias.

A relevância de nossas pesquisas estava em trazer à luz não apenas mais 

um autor “esquecido” mas, em apresentar ao Brasil e quiçá ao mundo a 

escritura universal de Lúcio Cardoso. Ao compreendermos que para tanto 

seria viável aproximá-lo de outro artista que fosse mais conhecido do público, 

começamos a busca pelo par ideal.

Em meio a tantas procuras deparamos com o pintor norueguês Edvard 

Munch: mesma postura diante da vida, mesmos interesses temáticos, mesma

força expressiva, tempo e meio cultural distintos, porém, essencialmente

semelhantes. Em meio à extensão de sua obra, selecionamos “O Friso da Vida”

por ser um conjunto de quadros que tem como objetivo representar os vários 

momentos do Ser Integral. Em cada tela encontramos o paralelo constante 

entre a vida e a morte como os dois pratos de uma mesma balança. 

A pertinência de nossa aproximação entre a pintura expressionista de 

Edvard Munch, em O Friso da Vida e o romance de autoria de Lúcio Cardoso 

Crônica da Casa Assassinada, repousa sobre a maneira como a linguagem em

ambas as obras evoca os objetos e os afetos, a densidade das palavras, das 

formas e cores que ora sombreiam, ora fazem incidir luz sobre quadros do 

romance e partes das telas, a profundidade psicológica dos personagens, o 

tratamento plástico — no romance — e literário — nas pinturas — de temas

voltados para o auto-conhecimento e a alteridade. 
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O conceito aristotélico de mimesis é um legado do saber antigo que 

necessitamos conhecer como referência importante na evolução dos estudos 

teóricos sobre a arte. A atualidade, no entanto, lança novos olhares sobre 

antigas discussões, mas que não representam rupturas e sim transformações, 

onde antigos saberes são acrescidos de novas visões de mundo.

Em sua Poética, quando a literatura ainda era inominada 15, tanto esta 

quanto as demais expressões artísticas eram vistas como imitações. A pintura 

se utilizaria de cores e traços, enquanto o poeta usaria “apenas as palavras” 16

 para contar fatos que poderiam acontecer. Seguindo ainda a mesma linha de 

raciocínio, assim como os pintores melhoravam, pioravam ou eram fieis ao 

seu modelo, o caráter dos personagens seria passado através de suas ações 17.

Essas imitações, porém, deveriam ser pautadas na verossimilhança, sendo 

aceitos apenas os “desvios” provocados pela “necessidade” de modificar, mas

com o objetivo de ser mais convincente 18 .

Na representação do Ser Integral na “Crônica da Casa Assassinada” e no

“Friso da Vida”, como obras expressionistas que são, a preocupação com a 

verossimilhança e a harmonia das formas — visto que no passado não muito

distante ainda eram considerados elementos primordiais na expressão artística 

— são noções a serem sacrificadas em detrimento do aprofundamento

psicológico e da ampliação da expressividade.  O Ser Integral é uma expressão 

encontrada em uma das obras de Lúcio Cardoso – Diário Completo – e 

designa o homem inacabado e em constante processo de construção de si 

mesmo: confuso, imaturo, incompreensível. O yin-yang presente nos 

dualismos da natureza e do humano. O ser profundo e imperfeito,
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“desenhado” com cada uma de suas tantas máscaras sociais. Por vezes obscuro 

e luminoso em outros momentos.

No primeiro capítulo buscamos apresentar o texto literário a partir da 

capa do livro, baseados no conceito de “valor paratextual” de Gérard Genette19

e o de “perigrafia” de Antoiane Compagnon20. A capa é denominada “zona de 

transição e trans-ação” por ser a área limítrofe, o umbral que nos revela — 

mas não completamente — aspectos importantes do conteúdo implícito e 

explícito da narrativa. A capa à qual nos referimos foi criada para a 2ª edição 

da Crônica da Casa Assassinada — 1963 — e traz um desenho de Paulo Solon 

Ribeiro, cuja imagem não-figurativa nos fez recorrer à simbologia das cores 

codificada por Chevalier e Gheerbrant 21.

No Capítulo II, baseados nas idéias sobre expressionismo discutidas por 

Michel Ragon 22 — e que também são desenvolvidas no artigo de Marie-

France Borot 23 — relacionamos vida e obra de E. Munch e L. Cardoso ao 

“espírito expressionista” através de suas próprias declarações, 

posicionamentos e representações. 

No último capítulo exploramos a representação da mulher tanto na 

Crônica da Casa Assassinada quanto em O Friso da Vida. Particularizamos dois 

personagens da trama cardosiana — Nina e Ana Meneses — e um quadro de 

Munch — A Dança da Vida. Observamos o contraponto estabelecido pelos 

criadores e o relacionamos ao conceito de pós-modernidade. Momento — 

ainda atual — no qual começa a se desenhar um novo tempo, e um novo 

homem que busca o auto-conhecimento através das discussões sobre temas

subjetivos,  a quebra de tabus, a contestação de dogmas, a mudança de valores 
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— e não menos revolucionários por isso. Trazemos os conceitos de David 

Harvey24 e Fredric Jamerson25 para nortear a aproximação feita. No entanto 

deixamos clara a intenção de deflagrar as análises a partir do literário e do 

pictórico. Procuramos não fazer da teoria uma camisa-de-força e nos 

esforçamos para ter ouvidos para ouvir as vozes e o silêncio da arte.

Ao reconhecermos como expressionistas nossos objetos de estudo, 

criou-se a necessidade de fazermos um passeio pela história do 

expressionismo que também é repleta de discussões e posicionamentos

contraditórios. Começamos por afirmar que o termo não pode ser relacionado 

a um movimento artístico limitado, a determinado local ou época, visto que se 

trata de uma postura diante da vida tão antiga quanto “a própria expressão 

artística”26. O expressionismo estará presente em qualquer lugar onde o 

conteúdo seja essencialmente humano. Mais que outras correntes ou 

tendências ele centra-se em torno do humano.

Com relação ao expressionismo alemão entre 1912 e 1922, o marxista

Lukács no artigo intitulado “Grandeza e Decadência do Expressionismo”,

publicado na Internationale Literatur, em 1934, se arvorou em taxar o 

expressionismo de “arte degenerada” que se fundamentava no irracionalismo,

no vazio de um “ativismo aparente” que por não ser uma arte engajada servia 

de esteio para a “demagogia do fascismo”27. Sua viseira político-ideológico 

engessou sua percepção estética, transformando-o em um ferrenho 

antivanguardista.

Ziegler ou Alfred kurella — seu verdadeiro nome — ou ainda “o 

trapaceiro de Munique” como também ficou conhecido, em 1937/Moscou, 
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aponta Gottfried Benn como autêntico expressionista e relaciona sua ligação 

com o fascismo como uma regra: o expressionismo conduziria ao fascismo 28.

Em contrapartida, em artigo de 1938, Bertolt Brecht 29 se diz irritado 

com este “juiz da arte” que crucifica os expressionistas por terem eles 

“ultrapassado as marcas”. Ora, Brecht reflete sobre as críticas ao 

expressionismo fazendo uma analogia entre Bismarck e Lenin. Diz ele: “Em

comparação a Bismarck, Lenin falou não só de coisas diferentes, mas também 

de forma diferente. O que ele queria não era falar na forma antiga, nem 

também numa forma nova. Ele falou de forma adequada.”30.

Segundo Ernst Bloch, os homens do século XVIII, eram discípulos e 

deveriam arrastar consigo “as obras de [seus] pais” 31. Sobre eles pesava a 

frase de Goethe: “Ai de ti que és um neto”32. O expressionismo veio para 

transformar essa relação de continuidade, trazendo uma saída — ele mesmo é 

esta saída — para o problema da herança cultural.

Embora reconheça a existência de uma caricatura do expressionismo, 

cujo representante seria G. Been – exemplo de uma arte vazia e estagnada 33

—, esta em nada poderia se comparar à arte significativa da “verdadeira 

expressão” que se encontra nas obras de Marc, Kokoschka, Nolde, Grosz, Dix, 

Klee, Chagall e Kandinsky. 

O próprio Hitler que tentou usar o expressionismo como cavalo de 

batalha — aliando-se a alguns nomes — em sua empreitada ensandecida na 

busca de uma expressão que representasse a pura alma ariana, acabou por 



21

reconhecer no verdadeiro expressionismo uma arte perigosa que preferiu 

classificar de “insana”34.

O perigo expressionista está na guerra que é capaz de deflagrar. 

Trazendo como armas “o pincel e os tubos de tinta, o grito direto, e o seu 

campo de batalha [que é] a tela ou o papel de partitura impressa.”35

Movimento, ao mesmo tempo, arcaico e utópico que tem como

precursores Gauguin, Van Gogh e Rimbaud, o expressionismo consegue 

representar o mundo como um grito. Mas foi do realismo simbólico de Munch 

que nasceu a agressividade da imagem do expressionismo. “A realidade é 

inteiramente simbólica, não há nada mais real do que o símbolo.”36

O expressionismo não é uma ruptura brutal, são transformações nas 

expressões artísticas que buscou subsídios na arte clássica, no primitivismo,

nos desenhos infantis e de prisioneiros, nos testemunhos de doentes mentais e 

na arte camponesa. O homem protegido pela couraça da verdade absoluta e da 

objetividade busca uma saída do “mundo das superfícies”37, passa a realizar 

sua mais difícil viagem, uma “dangerosíssima viagem de si a si mesmo”. 

“Pôr o pé no chão, do seu coração 

experimentar, colonizar, civilizar,  humanizar 

o homem. 

Descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas 

A perene alegria de conviver.”38
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Capítulo I 
Homologia semântica e estrutural na “zona de transição e Trans-ação” 
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Da periferia ao coração do texto literário 

“Mas o romance, microcosmos que é, caldeia, numa 
espécie de transmutação alquímica, os mananciais que 
para ele afluem;”* 

Dando início ao que nos propomos, ou seja, confrontando a linguagem

plástica com a linguagem literária, partiremos dos elementos que compõem a 

periferia ou perigrafia1 da Crônica da Casa Assassinada. A capa do livro é a 

primeira ponte que nos leva à obra. Passagem obrigatória, que sintetiza sem

revelar o enredo. Sedução que se dá através do jogo de esconde-revela com a 

declarada intenção de imantar possíveis leitores. O conceito de “perigrafia” 

desenvolvido por Antoine Compagnon, refere-se à região que circunda o texto 

como uma moldura, os elementos que o envelopam, desde a capa até a 

epígrafe.

A capa do livro é o “buraco da fechadura” que atrai o “voyeur”. O texto 

é o “corpo” que se despe por trás da porta fechada. O processo de leitura se dá 

em dois momentos distintos: partindo-se do texto plástico ao texto literário 

para em seguida fazer o caminho de volta. A ilustração não guarda em si 

mesma uma significação, antes necessita manter uma correlação com o texto 

escrito. Segundo Gérard Genette “os elementos não lingüísticos, pertencentes 

a outros sistemas de signos” 2 — o paratexto — mantêm uma relação de 

analogia com o texto. 
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O processo de interpretação ou leitura de imagem passa por algumas 

etapas. Começamos pelo momento primeiro no qual o objeto é percepcionado. 

Insistimos na diferença radical entre ver e olhar. Para que seja possível 

organizar algum juízo a respeito de algo — em nosso caso de imagens

pictóricas artísticas — é preciso não apenas passear o olhar, mas

fundamentalmente, fixá-lo3.

Diariamente somos bombardeados por um turbilhão de imagens — 

ambientais, dos meios de comunicação ... — que apenas “vemos”. Isso, em 

nome de nossa própria sanidade mental. Porém se escolhemos 

voluntariamente um objeto e sobre ele fazemos incidir nosso “olhar”, tal ato já 

constitui o primeiro passo rumo à fase inicial da leitura: a descrição.

Apesar de à primeira vista parecer dispensável, esta primeira etapa do 

processo, é o alicerce do trabalho. “La description peut paraître une phase 

ridicule. Elle reste essentielle. C’est à partir des éléments recueillis lors d’une 

description simpliste que s’échafaude l’ensemble de l’analyse brillante.”

“Descrever já é compreender.” 4

Contextualizar autor e obra é a segunda etapa do processo de leitura de 

imagens. Sabendo-se que “l’image existe em fonction d’un récepteur” e que 

“elle n’est pas seulement une transposition du réel, elle est aussi un réel 

intrinsèque avec ses circuits.”5 Após a descrição surge naturalmente a 

necessidade de buscar, fora do visível, dados que nos permitirão realizar as 

ligações necessárias entre formas e idéias.
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Tanto o momento histórico da produção, quanto o objetivo ou a 

destinação original do trabalho — que se relaciona diretamente com o meio de 

difusão — serão fontes de informações das quais serão extraídos os elementos

facilitadores da etapa seguinte. O contexto histórico mostrará o ambiente, as 

idéias de época que aliados aos dados sobre o autor — técnica e vida pessoal 

— nos farão compreender os porquês das escolhas feitas pelo mesmo.

A interpretação — terceira etapa da leitura de imagem — se apóia nas 

duas fases anteriores para elaborar hipóteses. Não perdendo de vista, é claro, o 

senso crítico para reconhecer que nenhum estudo poderá abranger 

completamente uma produção artística. O trabalho de inferência tem suas 

limitações e também são calcados no conjunto de idéias e experiências do 

analista, em seu momento histórico.

A imagem que ora descreveremos é um desenho expressionista não-

figurativo de Paulo Solon Ribeiro, feito para a segunda edição, da Crônica da 

Casa Assassinada, pela extinta editora “Letras e Artes”, em 1963. A capa tem 

formato tradicional sobre a qual podemos traçar uma reta horizontal abaixo do 

título, criando, dessa forma, duas faixas imaginárias. Cujo ponto-de-fuga está 

na cor vermelha.

Contrastam as cores branco, vermelho e preto. O título concentra-se na 

faixa superior. Letras em caixa alta e de cor branca no canto esquerdo. 

Centralizada e em vermelho a palavra assassinada. Na segunda faixa, a mais

larga – no mesmo plano das letras –, mancha branca centralizada e

disforme.Textura aparente (não tátil) áspera ou rugosa, mais precisamente

sulcada como vasos sangüíneos abertos. Sobre esta, uma outra de tamanho
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menor – centralizada e sobreposta à primeira –, também disforme, porém

transparente, na mesma cor da palavra assassinada. A mancha vermelha tem

aparência de substância líquida – sangue – que já secou.

Devido ao jogo de cores contrastantes, a segregação da imagem é 

perfeita, ou seja, é possível identificar as unidades formais da composição. Há 

unidade geral, quer dizer, as várias unidades são percebidas como um todo, no 

entanto, duas partes ressaltam aos olhos: a palavra assassinada e a mancha

vermelha que sobressaem com a mesma força. 

A atração visual se dá pelo contraste e o uso de cores quentes. Com 

exceção do branco em parte do título e na mancha maior que parece servir de 

base para que o vermelho tenha o máximo de destaque. Assim como o fundo 

em preto constitui a base ideal para as outras cores. Há boa continuidade de 

imagem, tendo em vista que as várias unidades não se misturam nem são 

quebradas e é possível perceber o modo coerente da organização da sucessão 

das formas. A pregnância da forma é difusa, ou seja, o desenho é de difícil 

compreensão e leitura, necessitando que o leitor conheça melhor o que vem

após essa imagem, — o romance — para só então interpretá-la. 

A zona de transição e de trans-ação – a capa ilustrada – guarda uma 

relação de homologia semântica e estrutural com o texto literário. Trata-se, 

neste estudo, como já foi dito, de imagem abstrata expressionista, o que 

aponta para o expressionismo do romance.

Inicialmente fizemos uso de uma abordagem gestáltica. Isso quer dizer 

que utilizamos um sistema de leitura visual da forma do objeto que se baseia
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nos fundamentos científicos da Teoria da Percepção da Escola de Psicologia 

Experimental, a Gestalt. Da qual o filósofo vienense Von Ehrenfels — fins do 

século XIX — é considerado o precursor. Mas, apenas no século seguinte com 

os pesquisadores da Universidade de Frankfurt, Max Wertheimer, Wolfgang 

Kohler e Kurt Koffka, o sistema gestalt teve maior impulso.6

Logo em seguida, aprofundaremos o trabalho de preenchimento das 

lacunas abertas pela linguagem pictórica trazendo como suporte teórico a 

simbologia das cores.

Apesar da grande evolução da cromatologia, deflagrada por Kandinsky, 

Herbin e Henri Pfeiffer, a simbologia das cores ainda se mantém tradicional. 

As interpretações variam de acordo com o valor do simbolismo: cósmico,

religioso, biológico, ético, político, psicológico, alquímico. A relação das 

cores com o simbólico em todos os níveis do conhecimento é universal e 

perene. As três cores usadas na capa, são empregadas tanto nos sistemas 

representativos das cosmogonias indígenas das Américas, quanto nos 

tradicionais ritos islâmicos ou na interpretação dos sonhos.

O vermelho é a cor vital e genésica por excelência.  Representa o fogo e 

o sangue. Cor da Alma, da libido, do coração. Matricial e uterina. É 

impregnada da ambivalência do fogo: destruição e purificação, origem

demoníaca e divina; amor e ódio. Enfim, simboliza o conhecimento intuitivo, 

espiritual; apoteose e morte.7

Cor síntese da “estrada de mão dupla” que é a Crônica da Casa 

Assassinada. Romance no qual se contrapõem — na superfície do texto — o 
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tradicionalismo das famílias interioranas abastadas e os ventos renovadores 

soprados dos centros culturais mais avançados da Europa e que já se faziam

sentir no Brasil do início do século XX.

Nas entrelinhas, a crônica de uma casa — representação simbólica do 

Brasil — que passa por uma lenta e contínua “morte”. A morte como temática 

já se anuncia com a imagem da perigrafia — vermelho-sangue “espalhado

significa a morte”.8  A epígrafe do livro vem corroborar  com a idéia sugerida 

pelas cores. A estruturação caótica da narrativa reforça o estado de desordem 

geral que quer expressar o autor. Cito epígrafe: 

Jesus disse: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do defunto: Senhor, ele já cheira mal,

porque já aí está há quatro dias. Disse-lhe Jesus: não te disse que, se tu creres, verás a glória

de Deus?[João, XI, 39-40] 9.

O assassinato da casa, da mãe, a perda do refúgio, do seio materno, o 

assassinato da pátria. Não a morte consumada, mas o momento da 

acontecência: perseguições políticas, torturas e assassinatos até hoje de 

“autoria desconhecida”. A título de reafirmar a correlação entre o romance e a 

situação político-social do Brasil na era Vargas, assim como dos demais 

governos ditatoriais que se seguiram, no capítulo “Primeira Narração de 

Padre Justino” acompanhamos o diálogo entre o personagem-narrador e “Ana

Meneses” sobre a morte do Jardineiro da Chácara dos Meneses — “Alberto”.

“— Como aconteceu isso? — perguntei. 

— Suicidou-se — respondeu. 

                      (...)

— Suicidou-se, Padre — repetiu Dona Ana,(...)
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De repente, como se não tivesse mais poder para esconder a verdadeira fisionomia do que ia

dentro dela, exclamou: — Suicidou-se. 

          —  Suicidou-se, é o que dizem. Mas para mim foi assassinado. Afirmava.” 10

Agonizante país representado pela “Casa dos Meneses”.  Uma bela 

“casa que está caindo aos pedaços há tanto tempo!”11 . Honrados homens que 

se beneficiaram da “sobra de poder”12 que lhes foi concedida e sob a proteção 

ou à sombra da lei intentaram [passado?] contra a liberdade: sexual, 

ideológica, de expressão e de ir e vir.

Mesmo a história oficial do Brasil deixa claro o tipo de relação que os 

oligarcas mantiveram — e mantêm — com o país. A ameaça de morte de um 

período de absolutismos, ou seja, a idéia do surgimento de uma nova ordem

— idéias, comportamentos, regime político — provoca-lhes reações violentas 

e saudosismo. Um dos clichês surgidos na década de 80, por exemplo — “Na

ditadura, eu era feliz e não sabia”— era uma forma um tanto ambivalente e 

“perigosa” de protestar contra o acanhado desenvolvimento sócio-econômico

do recém-implantado regime democrático.

A propósito do conservadorismo,“Demétrio Meneses” personagem da 

trama cardosiana, adapta-se perfeitamente à máscara de homem honrado 

acima descrita. É a eminência-parda, o único a não se pronunciar diretamente.

Paira uma aura de mistério e tudo o que se sabe sobre ele é repassado por 

terceiros. No capítulo, “Diário de Betty I”, descreve-se a reação agressiva e 

irônica do personagem ao ouvir “Nina”, sua cunhada, e “Valdo” seu irmão

discorrerem sobre seus projetos de recuperação e renovação da casa.
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“— 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 esgotam há muito. Nossa única oportunidade é esperarmos desaparecer

quietamente sob este teto, a menos que uma alma generosa (...) venha em nosso auxílio.” 13

O assassinato da casa simboliza o período de decadência moral das 

instituições do Brasil do século XX. A decadência do poder rural aponta para 

uma ordem apocalíptica, a introdução de mudanças e o surgimento de um

mundo desconhecido com seus infernos e/ou paraísos, porém, inevitável.

No capítulo “Depoimento de Valdo(V)”, a vizinhança enche a sala de 

visitas para ver o cadáver da esposa de “Valdo Meneses”, num misto de 

caridade cristã e curiosidade. Enquanto ocorre o velório, desce a escada que dá 

para o interior da casa, a figura excêntrica do irmão mais moço dos Meneses 

que viera prestar a última homenagem a sua amiga e cunhada. “Timóteo

Meneses” é o “degenerado” da família, homossexual e por isso, tratado como

uma doença contagiosa a ameaçar a sanidade das pessoas “normais”. Ele vivia 

enclausurado em seu próprio quarto há muitos anos, essa opção de se excluir 

ao convívio social foi contraditoriamente, seu maior ato de protesto: um grito 

de liberdade.

“De pé, parado diante daquela gente, Timóteo era como a própria caricatura do

mundo que representavam — um ser de comédia, mas terrível e sereno. (...) Lento, ele 

percorreu com o olhar a multidão fascinada que o fitava...”  14

Ali estava exposta a “vergonha da família”. Uma realidade, uma pessoa 

que ousou se contrapor às diretrizes traçadas pelas instituições religiosas, 

sociais e por que não políticas, e assumiu sua verdadeira identidade. A ousadia 
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de uma tragédia pessoal que chega a beirar a comédia. E por isso, uma 

presença transgressora. Um soco no estômago da hipocrisia que move o 

conservadorismo.

O acontecimento descrito na citação acima, com clima apoteótico, 

concluiu o processo de ruptura entre um mundo caduco e um novo universo 

que teve início com a chegada de “Nina” à cidade de Vila Velha e sua luta 

contra o poder castrador dos Meneses. As reações contraditórias diante do 

escândalo-Timóteo mostravam o começo do fim de uma época na família,

paradigma do comportamento social na região. Citando ainda o mesmo

capítulo, quando o narrador declara: 

“Era isso o que afinal vinha explodir ali, a despeito de todos os esforços que eu poderia

tentar, pois o impulso que me arrastava era o de uma completa adesão, necessitando eu desse 

ato de violência para compor a trama de coisas despedaçadas de que compunha a minha

existência — a antiga, que eu acabara de deixar, e a nova, onde eu mal ensaiava os primeiros

passos.” 15

É através da morte de “Nina”, o personagem essencialmente vermelho

que somos introduzidos à trama romanesca. No primeiro capítulo, “Diário de 

André”(conclusão), o personagem-narrador — autor do diário — nos fala da 

morte de sua mãe e amante como  “o para sempre”. 

“18 de ... de 19... — (... meu Deus, que é a morte? Até quando, longe de mim, já sob a 

terra que agasalhará seus restos mortais, terei de refazer neste mundo o caminho do seu 

ensinamento, da sua admirável lição de amor (...)Que é,  meu Deus, o para sempre (...) o

para sempre que na verdade nada significa...”16
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Na primeira fase da história de“Nina”, porém, a cor que a caracteriza é 

o vermelho vivo, solar. Sua personalidade incita à ação e irradia beleza, 

juventude, saúde, força que impulsiona. Símbolo de “Eros livre e 

triunfante”17. No capítulo “Diário de Betty I”, a personagem-narradora,

governanta dos Meneses descreve a impressão que causou a chegada da patroa 

à pequena cidade do Sul de Minas Gerais. 

“Creio que fui a primeira pessoa a vê-la desde que desceu do carro e — oh! —

jamais, jamais poderei esquecer a impressão que me causou.(...) uma mulher 

extraordinariamente bela, forçou-me a reconhecer que se tratava também de uma presença 

— um ser egoísta e definido que parecia irradiar a própria luz e o calor da paisagem.” 18

O vermelho da capa do livro é um dêitico que aponta para a morte. Em

sua ambivalência significa a morte de “Nina” como um processo de 

purificação. Pois, foi a partir da consumação de sua morte que foram sendo 

retirados os “véus” que encobriam as verdades. A máscara demoníaca que lhe 

fora atribuída em vida,  transfigurou-se com sua morte em uma “força ativa e 

transcendente(...) uma espécie de anjo exterminador”19. No capítulo “Do

Livro de Memórias de Timóteo (I)”, o personagem-narrador, aquele que 

“sempre foi um temperamento esquisito, de hábitos fantásticos, o que obrigou 

a família a silenciar sobre ele — como se silencia sobre uma doença 

reservada”20,  ao saber da morte da parceira de luta, traduz o significado 

daquele acontecimento.

“Não, não havia dor nem desespero para mim, porque não havia morte e sim consumação(...)

O que existia era somente a tarefa cumprida. Nina se fora, e erguendo-me, eu ia prestar-lhe

as últimas homenagens, mas como um soldado que homenageia o companheiro morto.” 21
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A morte da “Casa dos Meneses”, como representativo da outra face 

simbólica do vermelho, está relacionada à destruição. E semelhante à morte da 

outra protagonista — pois consideramos a “Casa” como sendo um dos 

personagens centrais —, também foi um lento e doloroso processo.

A cultura oriental faz essa relação entre casa e corpo: o corpo seria uma 

casa de seis janelas que corresponderiam aos seis sentidos22. No 

capítulo,“Primeira Confissão de Ana”, quando a personagem-narradora fala 

de si e de sua entrada para a família, suas declarações deixam clara a intenção 

autoral de criar um paralelo entre a casa e a mulher — já que a imagem é 

símbolo do feminino.

“(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 Menezes criara uma alma para estas paredes — e sempre andei entre estas paredes 

com certo receio, amedrontada e mesquinha, imaginando que desmesurados ouvidos 

escutassem e julgassem meus atos.”23

A presença de“Nina” por algum tempo ‘injetou sangue novo’ às 

paredes, devolveu a luz aos olhos cerrados do casarão. Mas, janelas abertas, 

salão iluminado, música ao piano eram acontecimentos estranhos à rotina da 

família. Seria necessário silenciar aquela onda de novidades que invadia a 

“Casa”.  Expulsar a causa das mudanças. “Nina” se foi. E com ela se foi a 

alegria e a única possibilidade de cura da casa.

Quinze anos mais tarde as duas — a casa e a mulher — reencontraram-

se, desta feita, ambas em estado terminal. Ao fim de tudo restaram velhas 

paredes destruídas e a lenda em torno do nome dos “Meneses”. A casa em 
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ruínas ganhou uma “aura de grandeza mágica”24 , o mito que se criou em

torno daquelas ruínas  tornou perenes as histórias e as pessoas que um dia a 

habitaram.  No último capítulo, “Pós-escrito numa carta de Padre Justino”, o 

personagem-narrador descreve a impressão que causava a visão da casa 

arruinada.

“A caliça já tinha quase completamente tombado de suas paredes, as janelas, despencadas, 

batiam fora dos caixilhos, o mato invadia francamente as áreas outrora limpas e subia pelos

degraus já carcomidos — e no entanto, para quem conhecia a crônica de 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.”25

No capítulo “Quarta Narrativa: Valdo (IV)”, o marido de “Nina”

reconhece em seu irmão aquele que sorrateiramente manipulou os fatos que 

transformaram seu casamento em um drama; autor do assassinato ou indutor 

do suicídio de “Alberto”; responsável direto pelas humilhações e opressão que 

transformaram “Ana Meneses” — sua esposa — em um ser infeliz e 

maquiavélico. “Demétrio Meneses” é personagem típico das tramas

apocalípticas, o tipo que age nas sombras e que faz parte das“forças

determinantes do drama ou, o que dá no mesmo, da farsa” 26 . Quanto aos 

motivos que o levaram a manipular a vida da “Casa”, ele próprio nos faz 

conhecer a partir, é claro, do seu ponto de vista. 

“— Mas era a casa, era a casa que eu defendia!

                                 (...)

  — A casa! — gritou — Que não faria eu para mantê-la?”27

O preto segundo a simbologia é “o lugar das germinações; é a cor das 

origens, dos começos, das impregnações, das ocultações, na sua fase 
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germinativa, anterior à explosão luminosa do nascimento”28. É bem 

representativa da estrutura do romance: narrativa que começa a mostrar as 

coisas pelo fim – in última res; capítulos que são diários, depoimentos, cartas, 

livro de memórias, confissões; um romance que se diz crônica; um narrador 

oculto que se quer cronista, a recolher e ordenar pedaços de uma história.

A atmosfera densa que envolve a trama transmite o estado de 

decadência que atinge personagens, ambiente e sentimentos. A Chácara dos 

Meneses tomada pelo mato, degradação das paredes da Casa; a falência 

anunciada da família; segredos, rancores que se arrastam por décadas, 

mistérios, mortes. Toda essa situação de caos aponta para o surgimento futuro 

de um novo período com possibilidades novas e talvez opostas às velhas 

formas de ser e viver até então empregadas pela Família Meneses. 

Nas entrelinhas a Crônica da Casa Assassinada está distante de ser um

romance negro. Ele nos põe diante de um período caótico, porém passageiro 

da história do país.  Ao apontar para a transitoriedade das coisas e das pessoas, 

a escritura cardosiana transmite-nos a certeza de que as trevas também são 

temporárias, além de serem as precursoras da luz.  Difícil é referir-se a “esse

romance perpassado pela magia de uma prosa que não tem ossatura, e que é 

só uma carne incendiada de pecado”29 sem utilizar a linguagem figurada, pois 

que é nesse sentido que as palavras podem dizer mais. O conceito de pecado, 

na obra de L.C. não indica um limite aceito sem questionamentos, mas

aparece como uma imposição social, ou dogma religioso que deve ser 

superado. Esse “atropelamento” do pecado é condição essencial para que o Ser 

Integral possa vir à tona. 
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O branco simboliza o elemento ar, a inocência, a iluminação, a 

felicidade. Também está relacionado ao intemporal e aos dualismos que 

acompanham o tempo: escuridão-luz, fraqueza-força, sono-vigília. O jogo de 

cores opostas,como preto e branco, é representativo do humano. Ser pensante 

que também age por instinto; imagem e semelhança do Criador, mas o único 

animal da criação a sujar a água que irá beber. Enfim, cores opostas 

“traduzem conflitos de forças que se manifestam, em todos os níveis da 

existência, do mundo cósmico ao mundo mais íntimo”30.

Na relação com nosso texto literário, o branco pode ser relacionado ao 

Ser Integral de que fala Lúcio Cardoso em “Diário Completo”, com seus 

lados de sombra e de luz, um ser em conflito consigo mesmo, com seu tempo

e com o “deus” que ele próprio criou. O humano que é presente em toda a 

extensão da “Crônica da Casa Assassinada”, assim como é elemento fundamental

no expressionismo.

Dualismo que se expressa em todos os personagens. Até mesmo no 

jovem “André” — o duplo de “Alberto” — que apesar de ter crescido no 

universo cheio de regras e proibições dos Meneses, criou para si um mundo à 

parte. Seu espírito “selvagem” não permitiu que estabelecesse relações rígidas 

com as regras sociais. Em conseqüência desse comportamento guiado pelo 

desejo e pelo instinto, circulava entre o aceitável e o “pecado mortal” sem que 

isso lhe despertasse o sentimento de culpa.

Ao rejeitar o amor sensual de “Ana”, o “instinto” o fez evitar uma 

relação incestuosa com sua verdadeira mãe. No amor-paixão por “Nina”,

deixou fluir os sentimentos mais íntimos e sinceros, apesar da consciência de 
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estar vivendo uma relação imprópria entre mãe e filho. Mesmo assim não se 

sentia um “pecador”.  No capítulo “Diário de André (V)”, em “um encontro 

marcado no fundo do jardim”31 com “Nina”, ele consegue expressar essa 

leveza de sentimento. Chamava-a mãe e implorava por seu amor de mulher.

“E precipitei-me, tomando-a nos braços. Apesar de tudo, apesar da minha 

febre, observei que ela não tremia, que não se recusava ao meu contato, 

como seria plausível. (Não, não quero acusá-la: de que me serviria, que 

atenuante encontraria para minha falta, caso considerasse aquilo uma 

falta?)32

Um pensamento que embasava as discussões teóricas dos séculos XVI e 

XVII, diz respeito à ordenação ou a inserção do tempo no texto. O tempo 

natural, cronológico é pertinente ao trabalho do historiador, — pensavam —, 

enquanto o tempo artificial é a ordenação do poeta. A homologia entre o 

simbolismo do branco e a estruturação do tempo na Crônica da Casa Assassinada

está na intemporalidade, no escapar da ordem natural dos acontecimentos.

Se o tempo é “o escopo magno do romancista”33 a escritura de Lúcio 

Cardoso vai além da criação ou da fixação do tempo. É um escapar do 

cronológico para alojar-se no subjetivo, “tempo marcado pelas experiências 

individuais, tempo da memória, obediente ao fluxo mental que escoa 

incessantemente...”34. Tempo não linear, expressão de sensações arquivadas 

na memória e que guarda íntima relação com o espaço, o tempo-espaço ou 

chronopos. Essas “categorias fundamentais do discurso romanesco”35 nos

revelam forma e conteúdo. A Casa dos Meneses: lugar que “viu” passar 

gerações, testemunha do apogeu e queda da família, elemento que enfraquece 
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os limites entre passado e presente. Lugar uno que “aproxima e funde o berço 

e o túmulo36”.

Em O Friso da Vida — uma das seqüências de quadros de Edvard Munch 

— o vermelho é sempre um chamariz, a indicar os pontos por onde o olhar do 

‘leitor’ deve caminhar. Indica vida se contraponto à morte e transgressão das 

proibições, principalmente das regras que buscam sufocar as pulsões sexuais, 

a libido37. O preto está ligado aos medos, às repressões, à tristeza. O branco 

associado a uma figura de mulher, reaparece em várias pinturas em oposição à 

figura da mulher de preto. A casa nas pinturas de Edvard também tem uma

presença “humana”. Ver no próximo capítulo as análises dos quadros “Karl

Johan ao Anoitecer”, “Madona”, “À Janela” e “A Criança Doente”.

O trabalho do pintor norueguês passou por algumas fases. Os críticos de 

arte classificam sua fase inicial como naturalista, uma segunda impressionista,

chegando enfim à fase mais criativa: expressionista.

O Munch expressionista não usava as cores de forma convencional. Ao 

invés de estudar as variações de luz de acordo com o clima e a hora do dia, ele 

buscava maneiras de expressar a subjetividade através de cores e formas. A 

técnica utilizada pelo artista baseia-se no processo de adaptação do olho 

humano a condições variadas — as distorções visuais momentâneas38.

Neste primeiro momento, apesar de não ser nosso principal objetivo, 

estabelecemos uma tênue ligação entre as obras de Lúcio Cardoso e Edvard 

Munch a partir do simbolismo das cores. No capítulo seguinte pretendemos

aprofundar a correlação entre ambos através do expressionismo na vida desses 
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dois criadores “que amaron tanto a los hombres y fueron tan mal retribuídos 

por ello”39.
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Capítulo II 
No processo de criação, o espírito expressionista 
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Dois poemas de vida, amor e morte* 

“Gesta, hino ou saga – a obra de criação é a 
maneira mais perfeita de nos trazer 
voluntariamente aos domínios da loucura” 1

Ao intentarmos na aproximação entre a literatura e a pintura, sentimos a 

pujança do expressionismo em nosso primeiro objeto de estudo selecionado: o 

romance de autoria de Lúcio Cardoso Crônica da Casa Assassinada. Como 

encontrar um outro artista que sentisse o mundo da mesma forma que Lúcio? 

Eis nossa preocupação imediata. Edvard Munch surgiu como par ideal em 

nossa empreitada comparatista com O Friso da Vida — sua principal seqüência 

de quadros: É um conceito que evoca a escrita enciclopédica dos finais da 

Idade Média, ou das obras de Sheakespeare, de Herman Melville, de Gustave 

Flaubert ou mesmo de Jaymes Joyce.” 2

Por onde começar a explicitar o que se “ver-sente” nas entrelinhas do 

texto literário e no silêncio pleno de vozes das telas? Como dizer do 

expressionismo que une obras e artistas independentemente do tempo

cronológico — Munch (1863 –1944), Lúcio Cardoso (1914 –1968) — e dos 

distintos códigos empregados por cada um em seu labor artístico.

Ao traçarmos um paralelo entre e a Crônica da Casa Assassinada e O Friso 

da Vida, encontramos como grande ponto de interseção o “espírito 

expressionista”. Com relação aos textos picturais, buscaremos compreender o 

modo de construção através de leituras que não se apoiarão apenas em análises 

gestálticas, mas que serão, sobretudo, semiológicas quando à observância da 
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intertextualidade na obra de Edvard Munch se fizer relevante para nosso 

trabalho. Todavia nossas apreciações terão como pilares as leituras 

iconográficas e estéticas. Ou seja, teremos como foco principal de nossas 

abordagens a busca do significado da obra independente de sua forma.

Sobretudo, observaremos o jogo de cores e formas, a distribuição desses 

elementos na tela e a relação entre eles para detectarmos a expressividade 3.

Embora seja uma tendência permanente na história da arte “um grito de 

Hombres jóvenes, desgarrados por sus aspiraciones, por la moral estrecha de 

una sociedad que, creyéndose eterna, se moría”4, para efeito didático, 

podemos situar o Expressionismo entre 1885 e 1930. Na opinião de Yvan Goll 

“l’expressionisme ne fut pas le nom d’une forme d’art mais celui d’une 

mentalité”5. O expressionismo não surgiu como movimento estético que se 

contrapunha à escola anterior — o impressionismo — mas como um desapego 

do artista à perfeição ou harmonia das formas em prol de um aumento da 

capacidade de expressão de sentimentos e angústias. Os problemas humanos

são postos em evidência em detrimento das questões plásticas ou literárias.

Compreender-se, mergulhar para dentro de si mesmo e encontrar o 

vasto mundo que o cerca. Eis a busca do poeta, o “mundo vasto mundo”.

Nessa busca pela representação do subjetivo, Lúcio — como todo poeta — se 

apropria das palavras, distorce seu significado primeiro, pinta com elas 

imagens para melhor expressar sentimentos, desejos e angústias. Do “Diário

de André (V)”, um dos capítulos da Crônica da Casa Assassinada, extraímos uma 

dentre tantas passagens em que a linguagem literária consegue dar corpo às 

palavras.
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“Não me disse nem mais uma palavra, mas como me fitava, e que olhar intenso

e devorador era o seu! Ah, eu descobria várias coisas vendo-a tão pusilânime, e

inebriava-me a satisfação do macho, sentindo que tudo o mais era nuvem e fantasia,

diante da minha força e da minha vontade.” 6

De forma semelhante, Munch, em O Friso da Vida, “tentou de forma 

infatigável, pintar uma obra que incluísse todos os aspectos da vida 

humana”7,  transformou suas telas em verdadeiras metáforas picturais. A 

imprecisão das formas, as ondulações dos traços, o destaque dado à 

expressão, o detalhamento exagerado de certas partes da pintura, seja através 

das cores ou das formas, conferem profundidade psicológica e dá voz à tela.

[Ver “Madona”, 1894/95]8

Óleo sobre tela, 1894/5, medindo 91 X 70,5 cm, atualmente na Galeria 

Nacional de Oslo. Observamos essa tela como se fosse uma imagem 

congelada de uma pedra jogada na água — a pedra é o corpo da “Madona” e

em torno dele os “n” círculos concêntricos.

Da parte mais periférica da tela até o centro, ocorre uma espécie de 

degradé do preto ao marrom em vários tons, chegando ao centro — o corpo 

da mulher — num tom de “ouro pálido” manchado de branco. O ambiente

no qual aparece a figura é diluído sob largas linhas onduladas nas quais as 

mãos da “Madona” se fundem.

Os cabelos longos e muito escuros descem à altura da cintura. 

Mechas em desalinho caem sobre os ombros e o seio esquerdo. A moldura

negra acentua-lhe a palidez. Rosto com suave expressão de saciedade.
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Sobrancelhas negras destacando os olhos fundos da jovem mulher.

Sobre a cabeça uma boina ou halo vermelho. A boca, os mamilos e o umbigo 

acompanham o mesmo tom. O olhar do “leitor” é levado a percorrer esses 

pontos até chegar ao centro: o ventre e os seios empinados para frente da 

“Senhora Adorada”.

A posição dos braços nos remete à figura de São Sebastião amarrado

em um tronco onde fora sacrificado. Assim como o santo católico, a 

“Madona” também está despida da cintura para cima e envolvida, a parte 

baixa do seu ventre, com uma espécie de saia de tecido muito leve e de cor a 

se confundir com a própria pele. Braço direito erguido e dobrado por trás da 

cabeça. Braço esquerdo abaixado e dobrado nas costas. Cabeça inclinada 

para o lado esquerdo e sobre ela o halo vermelho que faz lembrar a aura 

pintada em torno da cabeça dos “santos”.

Em 1893, esse quadro de Munch foi exibido pela primeira vez. Sob 

sua orientação a moldura que o encerrava tinha pinturas e gravuras de 

esperma e fetos com “cabeças de morte”9. A moldura só vem reforçar a 

expressão de pós-orgasmo em contraponto com a posição do corpo que 

lembra um mártir em pleno momento de sacrifício.

O conjunto da obra nos remete a um dos temas recorrentes em O Friso 

da Vida: vida e morte, prazer e sacrifício tendo a mulher como figura central. 

Assim como a “Madona”, é através de “Nina” personagem central da 

Crônica da Casa Assassinada que a opressão sofrida pela mulher é exposta. A 

sexualidade prazerosa, sem a presença do medo ou da censura, sob o ponto 

de vista da classe dominante, era/é um comportamento aliciador capaz de 
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corromper as normas de “boa conduta” e pôr em risco as instituições que são 

o alicerce da ordem vigente: a família e a religião.

O prazer chega à casa dos Meneses e é esse prazer ligado diretamente 

à liberdade de expressão que leva “Nina” a ser perseguida, injuriada e 

martirizada como aconteceu com Lúcio, Munch e suas obras. No 

capítulo,“Terceira Confissão de Ana”, temos um dos momentos em que 

“Ana” esposa ideal e submissa de “Demétrio Meneses” acusa a cunhada de 

seu marido de ter, no passado, adulterado com o jardineiro da Chácara, 

“Alberto” e de na atualidade ser amante do filho que tivera com ele. “Nina”,

apesar de saber que “André” não é seu filho, assume os dois “pecados” para 

enaltecer o prazer de ser livre e amar.

“Se quer saber ... se ainda não sabe de  tudo o que se passou... então tenha certeza de que o 

amei, de que o amei perdidamente...(...) Ah, os que imaginam o amor à distância, como um

fruto sem experiência. Estão longe de saber o que é a delícia desse sofrimento, porque é 

sofrimento, terrível e doce ao mesmo tempo. (...) Por isso, quando hoje André me aperta em

seus braços, eu peço a ele: “André, não renegue, assuma o seu pecado, envolva-se nele.” 10

No contexto geral e em particular com relação aos nossos objetos de 

análise, podemos dizer que a criação artística é uma representação da alma

humana. Seja sob o signo do verbal, do pictural ou de outros signos, ao correr 

pelos campos da arte, a linguagem ganha asas e constrói atalhos que não 

faziam parte do roteiro original – comunicar deixa de ser sua principal função: 

enche o mundo de imagens.

Imagens essas “laçadas” no pasto do imaginário. “Imagens

empobrecidas”11, diria Sartre com relação ao texto literário, pois que já não 
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possuem o detalhamento das descrições. O objeto representado já não se faz 

ao alcance dos olhos. É precisamente nesse processo de buscar figuras dentro 

de si que se abrem brechas por onde circula a imaginação – “a louca da 

casa”12.

Não é muito diferente com relação à pintura, e outros tantos fazeres 

artísticos. Mesmo quando se querem realistas, não deixam de ser uma

representação do real com as limitações inerentes a cada meio de expressão. 

Disse Munch, certa vez: “Eu não pinto o que vejo, eu pinto o que tenho 

visto”. 13

A propósito de tornar visível o espírito expressionista dos nossos 

artistas, encontramos no processo de criação e na postura do homem diante do 

mundo, uma via de aproximação mais consistente entre eles. No momento da 

enunciação em que o artesão, mergulhado em seu tempo, deixa fluir suas 

idéias do o que seja contentamento, prazer ou desespero.

Na obra de Lúcio Cardoso a necessidade de saber do autor, juntou-se à 

vontade visceral de fazer. O desejo de adquirir novos conhecimentos, de“ser

tudo ao mesmo tempo, sem ser definitivamente coisa alguma”14, o 

transformou em um criador multifacetado, um viajante por entre as artes. 

Transitou pelos campos do cinema, do teatro e da pintura, mas seu caminho

principal foi – é – a literatura. 

Definia-se como sendo uma “atmosfera”15 e não um escritor. Escrever, 

imaginar já era para ele uma obsessão. Em seu processo de criação, portanto, 

não havia lugar para a busca da inspiração. Era-lhe apenas necessário um 
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quarto de “janelas e portas fechadas e uma pequena luz de abajur acesa, 

mesmo que [fosse] manhã e o sol [brilhasse] lá fora”16 para que o caos das 

idéias que povoavam sua mente viessem à luz em forma de arte.

O também pintor Christian Khrohn, afirmou certa feita que o que punha 

seu amigo Edvard Munch à frente de outras gerações era o fato de que ele 

sabia exatamente como mostrar seus sentimentos e medos. Essa seria a 

prioridade e tudo o mais estaria subordinado a isso 17. “Ele apenas vê o que é 

essencial e escusado será dizer que isso é tudo o que ele pinta também”.18

Não obstante a paixão pela fotografia, considerava-a uma arte limitada

por não conhecer nenhum profissional que tivesse conseguido fotografar o 

inferno. Quanto à técnica cada vez mais ousada e pessoal — que por muitas 

vezes provocou comentários desabonadores por parte de críticos desavisados 

— está diretamente ligada ao prazer de trabalhar e à busca do método que 

melhor expressividade pudesse conferir a sua arte. O próprio E.M. fala do 

prazer que lembrava ter sentido ainda criança — aos sete anos de idade — 

quando desenhava com carvão, no chão, grandes figuras de pessoas cegas. 

“Eu sentia de longe a maior energia na minha mão do que quando eu 

desenhava no verso das receitas do Pai”. 19

O barro com o qual L.C. esculpia seus personagens era a vida que 

observava através das janelas do trem, do carro, do hotel ou ao perambular

pelas ruas. Personagens diversos e no fundo, o mesmo: o humano. Não uma

repetição como querem alguns críticos, mas, uma composição, um painel 

pintado com as cores da infância passada no interior mineiro.
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No “Diário de Betty (III)”, encontramos cenas que pintam o cotidiano 

da gente da zona rural, seus hábitos e relações de trabalho. A presença do 

negro escravo à margem da condição humana, coisificado, transformado em

mais um dos animais da fazenda. A autoridade do catolicismo disseminando o 

medo e a superstição. Esse universo chegou ao menino Lúcio Cardoso através 

de histórias ouvidas e outras presenciadas.

Embora tenha tomado como base uma realidade comprovada

historicamente o escritor inseriu um novo e destoante elemento: outra 

presença transgressora “Maria Sinhá”. Ela vestia trajes masculinos, assumia 

um comportamento “reservado” aos homens e ousava desafiar a autoridade da 

igreja.

“ ...uma mulher atirada ao limiar de si mesma (...) uma tão grande autoridade, uma tão 

sóbria atmosfera masculina (...) mesmo sob a chuva ela percorria os pastos a cavalo,

ajudando os vaqueiros em suas lidas — e ninguém lhe ultrapassava no dom de laçar um

bezerro e deitá-lo por terra, ou no domar de um cavalo bravo (...) O povo de cabeça baixa 

dizia que era uma mulher sem religião (...) a velha Anastácia (...) diante do retrato [de Maria 

Sinhá] exposto à luz, erguia a mão e fazia o sinal-da-cruz. (...) memória, apenas memória de

tempos que não voltam mais.20

Quanto a Munch, esse espírito contestador também está presente tanto 

na vida quanto na obra. Membro do grupo conhecido por “Boêmios de 

Christiania” — intelectuais que através de seus trabalhos faziam campanha 

contra os códigos morais hipócritas, pela liberdade social e intelectual 21 —,

encontra no expressionismo o instrumento mais apropriado aos seus 

propósitos. “Na verdade, a minha arte é uma confissão feita de minha própria 

e livre vontade, uma tentativa de tornar clara a minha própria noção da 

Vida... no fundo é uma espécie de egoísmo, mas eu não desistirei de ter 



54

esperança de que com a sua intervenção eu possa ser capaz de ajudar outros 

a atingirem a sua própria clareza”22

Assim como o escritor brasileiro, o pintor norueguês buscava no 

cotidiano as “tintas” para sua obra. Do dia a dia de Asgardstrand retirava a 

matéria-prima de muitas de suas obras. Outras, buscava nas lembranças da 

infância e da adolescência. Nestas etapas de sua vida, a dor sofrida pela perda 

da mãe e da irmã — aos cinco e aos quatorze anos respectivamente e anos 

mais tarde quando contava 26 anos a morte do pai — foi canalizada através da 

arte.

“A Criança Doente” é um tema retomado em várias épocas de sua vida 

como forma de compreender ou aceitar os processos obrigatórios da vida e da 

morte, esgotar seu tema “até a última gota amarga”23. Diz ele com relação ao 

quadro citado acima: “Não era apenas eu próprio que estava lá sentado — 

eram todos os meus entes queridos...”24

[Ver “A Criança Doente”, 1885/86]25

Óleo sobre tela, medindo 119,5 X 118,5 cm, atualmente na Galeria 

Nacional de Oslo. Observando na diagonal — a partir do ângulo direito 

inferior — encontramos em primeiro plano uma mesa de madeira da mesma

altura da cama sobre a qual está um copo com um líquido alaranjado. O copo 

de remédio contrasta com a madeira escura da mesa.

Ainda no mesmo plano, ergue-se uma coluna preta que parece ser um 

cortinado. Mas que também nos remete às sombras escuras de outros trabalhos 
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de Munch. Neste quadro “a sombra expressa a recordação do passado e das 

mortes que Munch conheceu na sua própria família”26.

Em segundo plano uma mulher vestida de preto, cabeça baixa, mãos

postas como se orasse ou/e chorasse. Passando à esquerda um grosso cobertor 

envolve das pernas até a cintura da criança. Um pouco mais à esquerda parte 

de um criado-mudo de madeira castanho-avermelhada sobre o qual está um

frasco de vidro, o contexto indica que de remédio.

Em terceiro plano, apenas a menina. Vestido de mangas longas, preto. 

Cabelos sem vida, ruivos, caídos sobre o ombro direito, rosto pálido — visto 

de perfil. A criança olha para a mulher ajoelhada aos pés de sua cama como a 

confortá-la. Olhos claros, expressão tranqüila, conformada. Mãos tão brancas 

quanto o travesseiro (quarto plano) no qual está recostada. A mão esquerda 

sobre as mãos da mãe. A direita pousa sem força sobre o cobertor.

Quinto plano: o arco preto, parte do espelho da cama. Sexto plano: as 

paredes com cores claras e desbotadas. No centro do quadro as duas mulheres.

As dicotomias são expressas através das posições dos corpos, das reações 

opostas diante da situação — a tranqüilidade de uma diante da certeza da 

morte e a angústia da outra diante de sua própria impotência — e do jogo de 

luz e cores no ambiente. O tratamento dado à tela onde tanto as coisas quanto 

as pessoas recebem o mesmo tratamento pictórico, é comum à obra do nosso 

pintor, mas  neste caso em particular, talvez nos remeta à transitoriedade tanto 

das coisas quanto das pessoas. 
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Escritor forjado em meio às duas grandes Guerras Mundiais, o governo 

absolutista de Getúlio Vargas (1930 – 1945; 1951 – 1954); o desbunde 

econômico promovido por Juscelino Kubitschek (1956 –1960); o falso 

moralismo de Jânio Quadros (1960 – 1961); e a ditadura militar de 1964 que 

perdurou até 1985 com a eleição indireta de um civil para ocupar a 

Presidência da República após os “Anos de Chumbo” no Brasil.

Lúcio Cardoso morreu em 1968, ano “psicodélico” para o Brasil e para 

o mundo. Os jovens saiam às ruas em protestos pacíficos e também em ações 

diretas armadas contra os representantes do governo. Reivindicavam a 

liberdade de expressão, de comportamento sexual e o fim de todo tipo de 

repressão, fosse nas escolas ou nas relações familiares. A ditadura militar

respondia com uma escalada crescente de violência.27

Eis o fermento que fez nascer no poeta – desde a adolescência – o 

desejo de escrever um romance que fosse a cara desse país: “Através da 

cidade, o mito de um país agonizante. Nessas lutas sem tréguas, a descrição 

de sentimentos envenenados que corroem o espírito desse país, que o torna 

inerte e sem vida para o futuro”28. Em 1957, estava pronto o romance. Em

1959, sai a 1ª edição da Crônica da Casa Assassinada.

A corrupção e a violência sob o verniz do falso moralismo — nos 

âmbitos político e religioso assim como nas relações familiares — são 

representadas pela Família Meneses. Apegada ao passado de grande poder 

político e econômico do qual só restaram uma chácara “tomada pelo mato”,

uma casa em ruínas e uma família ligada não por laços afetivos, mas em torno 

de um nome e de conceitos pré-estabelecidos a respeito do que fosse certo ou 
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errado na vida, no amor e na morte. No capítulo, “Diário de Betty I”, um 

pouco das idéias do irmão mais velho dos Meneses “Demétrio”, o guardião da 

honra e da tradição da Família.

“...amava ele aquela 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 d Meneses que aqui vieram com altaneria e dignidade.” 29

Com a tela Karl Johan ao Anoitecer, também intitulada Rua, Munch

nos leva à Noruega do final do século XIX, ao contexto histórico no qual 

estava mergulhado. Esse trabalho consegue expressar a “sensação de 

proximidade opressiva da multidão (...)  prisioneiros das normas da classe 

média, estão a desempenhar os seus papéis na criação de uma atmosfera de 

repressão moral”30. Era essa atmosfera que envolvia a vida da população de 

Christiania, atualmente Oslo, cidade para onde a família Munch se transferiu 

desde que Edvard tinha um ano de idade. Na casa que fora de sua propriedade 

foi aberto em 1963, — ano do centenário de nascimento do pintor — o Museu 

Munch.

[Ver Karl Johan ao Anoitecer]31

Óleo sobre tela, medindo 84,5 X 121 cm, atualmente parte da coleção 

Rasmus Meyer, em Bergen. A imagem pode ser lida de dentro para fora. Ela 

se abre como um leque, do último para o primeiro plano. Ao fundo o prédio 

identificado como sendo o Stortinget, o parlamento norueguês32. Fachada com 

três janelas por andar, com luzes amarelas e brancas acesas. Por trás do 

Stortinget ergue-se um muro que limita a avenida e segue até o segundo plano. 
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Ainda do lado direito da tela, numa colocação mediana entre o último e 

o primeiro planos, um tronco grosso e escuro de uma velha árvore sem folhas 

ou galhos, com raízes sobressaindo do solo. Por trás dela uma nuvem “rosa-

desmaiado” a contrastar com o marrom escuro do tronco e “emprestando-lhe”,

para um olhar menos atento, uma pseudo-copa.

Do lado oposto da rua, um outro prédio que parece começar desde o 

fundo da tela, por trás do parlamento e vir ladeando a rua até o segundo plano. 

As paredes deste são mais claras e apenas três janelas com luzes amarelas se 

abrem para a rua, “olhando” na mesma direção dos transeuntes que vêm do 

fundo para o primeiro plano e das demais janelas do Stortinget.

Pessoas vestidas de preto, chapéus, rostos sérios, olhos fixos sem

expressão e com as mesmas cores das luzes das janelas. Verdadeiros 

“sonâmbulos” que agem sem vontade própria, sob os vigilantes olhos 

amarelos e brancos da casa-guardiã imponente e autoritária. 

Na contra-mão da multidão, um homem mergulhado na escuridão da 

noite, diríamos que a personificação da solidão.  Em primeiro plano destoando 

das cores predominantes da tela, destaque para um provável nó de gravata 

vermelho e um chapéu da mesma cor, de uma mulher que passa em sentido 

contrário e olha para o homem da gravata vermelha. A expressão da mulher

aliada à cor do chapéu pode apontar para a quebra da unanimidade de idéias e 

atitudes. No entanto, o homem passa indiferente ao olhar transgressor da 

mulher.
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Não seria, no entanto, através de uma literatura politicamente engajada 

que o escritor brasileiro atingiria seu objetivo. Não faria parte da inteligentzia,

dos intelectuais que se arvoravam em salvadores da pátria “a escrever artigos 

e proferir ferozes diabretes contra esse país que, afinal de contas, morre um 

pouco de ter tido tantos salvadores”33.  Seu trabalho não buscava representar 

um homem pacificado, tampouco seria o simulacro de uma pretensa 

identidade ou unidade nacionais.

O romance cardosiano traz uma narrativa fragmentada, um misto de 

crônica jornalística com linguagem de diário íntimo. Personagens que em nada 

se parecem com os tradicionais heróis da ficção. São pessoas de várias origens 

étnicas e sociais: latifundiários descendentes da nobreza de Portugal, filhos de 

artistas estrangeiros, caboclos do sertão de Minas Gerais e o negro sem voz ou 

vez, tanto na trama quanto no social. O homem integral “sem amputações, 

com seus lados de sombra, de conflito e de pecado”. Ser com “forma e 

conteúdo”, “sombra e consistência”.34 Uma verdadeira pintura expressionista, 

ou melhor, uma autêntica tela de Munch. 

Esse Ser Integral nas telas de Munch, está melhor representado em “À

Janela”. A tela ficou pronta am 1940,  quatro anos antes da morte do artista. 

Um estágio mais avançado de “O Grito” [1893], sua obra mais famosa na 

qual encontramos o ser angustiado diante das incertezas, da solidão e da dor. 

Um homem desconsolado e seu “grito infindável a atravessar a Natureza”. 35

“À Janela” faz parte da série de auto-retratos de última “safra”. O 

artista mostra os vários momentos e dúvidas humanas através de sua própria 

face. O desespero cede lugar à compreensão da temporalidade da vida, apesar 
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dos mistérios que envolvem a morte. Resistir é possível, mas evitá-la não. Já 

não é o retrato de um ser desconsolado, mas de uma forte presença renitente, 

pronta para degustar a vida até a última porção. Sua relação com a morte 

apresenta semelhança com a resistência que impôs em se relacionar com os 

alemães que invadiram a Noruega em 1940 — ano em que produziu “À

Janela”.

[Ver “À Janela”]36

Óleo sobre tela, medindo 84 X 107,5 cm, atualmente parte do acervo do 

Museu Munch, em Oslo. Tela na horizontal dividida ao meio pelos tons das 

cores. À esquerda predominam cores vivas, fortes. Destaque para o rosto e 

parte da parede em vermelho. Em primeiro plano ele, da cintura para cima

vestindo roupão e casaco verde escuro-vivo. Por baixo uma camisa verde-

claro. Rosto firme. Na boca a expressão, um tanto agressiva, de alguém pronto 

para se defender. 

Olhar desconfiado na direção da janela como se resistisse a olhar a 

paisagem do lado de fora, apesar de saber que teria de fazê-lo cedo ou tarde. 

Do lado direito da tela uma janela de vidro com moldura de madeira pintada 

de um verde-acinzentado. Do lado de fora árvores com galhos pendentes pelo 

peso da neve. Chão branco. Ambiente nada atrativo. Segundo Ulrich Bischoff, 

este quadro “reconcilia a Vida e a Morte, a verticalidade e a horizontalidade, 

o movimento e a estase”.37

Profético, L.C. pintou com palavras o retrato do Brasil da 1ª metade do 

século XX. Época tempestuosa que se formou pela junção de “turvos
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elementos”. Dias de penumbra e indeterminação. Tempo de angústia,“anos de 

obscuridade”38. Ambiente  propício para o surgimento de grandes criadores: 

produtos de épocas de grande turbulência,“(...) mais importuno que outra 

coisa”.39

A Crônica da Casa Assassinada é tal qual um riacho de águas turvas no qual 

mergulhamos e nem por isso desvendamos de pronto o devir da trama ou o 

texto nas entrelinhas. Da mesma forma, O Friso da Vida: dramático, misterioso,

impregnado de sangue e suor. Difícil de explicar, mas a força das expressões 

arrasta o leitor a fazer uma viagem para dentro de si mesmo, como parte do 

universo. O humano percepcionado no umbral da existência: angústia e prazer, 

vida e morte. Esperança de transformação. 

A história de uma casa, uma mulher, uma família tradicionalista falida, 

que não começa exatamente neste romance, mas foi sendo construída a cada 

conto, novela e romance anteriores. Em “O Desconhecido”40, uma grande 

propriedade rural decadente. O poder alicerçado na tirania. O confronto entre 

tradição e novidade, representado pelo conflito entre duas mulheres. A 

solidão, o medo de ser “diferente”. Em “Mãos Vazias”41 a luta de uma mulher

para quebrar as amarras das normas sociais, a busca pela liberdade e o prazer. 

São alguns dos ingredientes que mais tarde viriam a gerar a atmosfera para o 

denso e envolvente romance.

Um dos títulos provisórios: Apocalipse. Refere-se ao último livro do 

Novo Testamento da Bíblia.O texto narrado por João, faz alusão a 

transformações e ao surgimento de uma nova ordem. Apocalíptica, pois, é a 

atmosfera que envolve a Crônica da Casa Assassinada e O Friso da Vida por 
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anteverem — assim como os profetas — uma realidade que estava por vir. 

“Visões” de um futuro incerto, de um sonho de liberdade que não era menos

tentador por ser ambíguo. Cenas apocalípticas que adquirem valor de símbolos

e carregam em si o germe das transformações que se iniciam com a 

desobediência.

Filhos de Prometeu cujas obras são centelhas de fogo. E assim como o 

pai, ao ferirem as regras que mantêm a ordem, atraem sobre si a ira dos 

deuses.  Mas não há razão para sentir saudade do passado nem mesmo temer o 

futuro incerto que desponta. Suas criações são como vozes que clamam dos 

confins e tornam-se pura consciência, fazendo-se ouvir em cada recanto do 

mundo.
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Capítulo III 
A Dança da Vida 
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Um mundo todo fragmentado 

“A vida é movimento material e corporal, ação 
imperfeita de sua própria essência e desregrada; 
empenho-me em servi-la tal qual é...”* 

Ao argumentar sobre o gênero romanesco, seu aparecimento no Brasil e 

as sucessivas fases, Massaud Moisés situa Lúcio Cardoso entre os grandes 

escritores que surgiram a partir de 1930. Quem será o ilustre desconhecido? 

Tão bem posicionado na visão teórica e tão pouco lido, mesmo nos meios

acadêmicos?

O mesmo ostracismo vivenciou Edvard Munch que teve seu trabalho 

ridicularizado em sua terra natal.  Anos após ter seu talento reconhecido fora 

da Noruega, a crítica especializada percebeu tratar-se de um expoente na arte 

pictórica e não um ensandecido e suas aberrações. Esses autores e sua “arte 

demente” entre eles “e os loucos não há mais que um fio de cabelo”1.

Talvez possamos compreender melhor o porquê da rejeição sofrida 

pelos dois artistas se observarmos através das “lentes” de Paul Ricoeur, 

segundo o qual, o conceito de ideologia é analisado em três instâncias: função 

geral; função de dominação; função de deformação.

No que concerne à função geral da ideologia, ela está na base dos 

nossos pensamentos, está por trás de nossas atitudes sem que dela possamos

nos aperceber. Nossos pensamentos são baseados na ideologia mesmo que 
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nunca tenhamos refletido sobre esse tema. Nesse conceito abrangente, o novo 

representa o perigo que pode fazer desabar os alicerces já estabelecidos pela 

ideologia. É uma ameaça à unidade de idéias e práticas sociais do grupo. 

Joaquim Lúcio Cardoso Filho: filho do tradicionalismo interiorano de 

Minas Gerais. Aos quarenta e dois anos, batia de frente com a tradição na vida 

e na arte. Representou de modo visceral o dilema do homem diante das 

dúvidas. Esse é o passo decisivo para a criação de novos valores. Os velhos 

dogmas começam a ser contestados, a razão e a ciência substituem a fé cega. 

O ser passivo cede lugar ao homem contestador. O mundo adquire uma face 

fragmentada.

O momento exato da passagem talvez nunca tenha existido, no entanto, 

a nova maneira de ver o mundo permitia ao escritor “uma melhor apreensão 

do sentido de uma realidade complexa” enfatizando-se as questões sobre 

como realidades tão diferentes “podem coexistir, colidir e se interpenetrar”. 

Em conseqüência, os personagens da ficção pós-moderna “com freqüência 

parecem confusas acerca do mundo em que estão e de como deveriam agir 

com relação a ele”2.

O pós-modernismo rejeita as fronteiras que enclausuram poetas e pensamentos 

de acordo com a tradicional “necessidade” didática de datar, de fixar no tempo

o que por natureza é puro movimento. É uma a maneira particular de ser, viver 

e ver o mundo.

Essa encruzilhada cultural que denominamos pós-modernismo não tem

uma data de nascimento “são mudanças ocorridas nas ciências, nas artes e 



73

nas sociedades avançadas desde 1950, quando, por convenção, se encerra o 

modernismo”3 .

No entanto optamos por ser partidários da opinião de “algo diferente 

está no ar” um jeito novo de ver, experimentar e interpretar o mundo. A isso 

chamamos pós-modernismo.

Antes, porém se faz necessário voltar no tempo e conhecer os 

pressupostos o “Projeto do Iluminismo”. O Iluminismo foi uma corrente 

filosófica de acordo com a qual “o mundo poderia ser organizado e controlado 

racionalmente”. Essa linha de pensamento do século XVIII tinha como

objetivo libertar o homem da  “ignorância” e da “superstição”.

Buscava-se a ruptura com a tradição e a história, desmistificar e 

dessacralizar o conhecimento e a organização social. Pensava-se que através 

da racionalidade se chegaria ao progresso. As artes e as ciências iriam 

promover o controle das forças naturais, a compreensão do mundo e do Eu, o 

progresso moral, a justiça das instituições, a felicidade do seres humanos.

O Iluminismo foi, talvez, aquilo que Max Weber denominou de 

“racionalidade proposital-instrumental” através da qual chegaríamos à 

“liberdade universal” — pensavam os Iluministas — no entanto chegamos à 

“jaula de ferro” da qual não se pode escapar, afirma Weber. O racionalismo

extremado, no entanto, levou-nos à “destruição criativa” cujo lema era: 

destruir o velho para construir o novo. O objetivismo, o cientificismo foram os 

motores de propulsão “progressista do Capitalismo Benevolente” 4.



74

Críticos literários “modernistas” têm a tendência, segundo David 

Harvey, de ver as obras como exemplo de um ‘gênero’, de julgá-las de acordo 

com um ‘código-mestre’ e de mantê-las dentro da ‘fronteira’. O Pós-

modernismo “parece depender de um modo particular de experimentar,

interpretar e ser no mundo”.

Na interpretação Pós-moderna a obra é vista como um texto com sua 

retórica e ideoleto particulares e pode ser comparado a qualquer espécie de 

outro texto. As pesquisas Intersemióticas — tão em evidência nos meios 

acadêmicos — buscam as relações, os intercruzamentos entre as diversas 

expressões do saber humano — nada mais Pós-moderno que a Intersemiose, a 

‘coexistência’ e a ‘interpenetração’ de realidades radicalmente diferentes, ver 

em um texto fragmentos de outros tantos textos. 

Lyotard, em “O Pós-moderno”, observa esta questão a partir da 

mudança do “estatuto do saber” : O saber deixou de ser para si  mesmo seu 

próprio fim  e passou a ser produzido para ser vendido ( valor de uso  valor 

de troca).  Contribuíram para essa transformação as Revoluções Industrial e 

Francesa e no século XX, as frustrações causadas pelo fracasso do socialismo 

com a implantação do Stalinismo na extinta União Soviética, as duas Guerras 

Mundiais, a Revolta de 1968 na França — quando estudantes e operários 

aliaram-se e lutaram pelos velhos ideais: liberdade, igualdade e fraternidade 

— o movimento foi violentamente reprimido.

No Brasil, em 1968, estávamos mergulhados numa ditadura de direita 

que perseguiu, torturou e matou brasileiros e brasileiras. Como se não 

bastasse, cassou a ferro e a fogo o direito de expressão. Na América Latina a 
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liberdade era um sonho acabado e sepultado ou pelo menos adiado e sem data 

certa para voltar. Através do seu romance-metáfora Lúcio Cardoso descreve 

parte da História do Brasil sob uma ótica pós-modernista. Com todas as 

inexatidões do prefixo e do “ista”. Também isso nos caracteriza como sujeitos 

pós-modernos. “ Toute description litéraire est une vue”5.

Apesar de ser considerado pelos estudiosos como conservador e 

autoritário, Freud simpatizava com as idéias de transformação da condição 

humana. Ele considerava que as forças repressivas haviam tornado tirânica a 

sociedade moderna. Diz, (...) uma civilização que deixa um número tão 

grande de seus participantes insatisfeitos e os leva à revolta não tem, nem 

merece ter, a perspectiva de uma existência duradoura 6.

O certo é que algo está no ar há muito tempo. Lúcio e Munch como

sujeitos antenados não quiseram ser poetas de um mundo caduco. Raízes 

mineiras fincadas na grande metrópole do Rio de Janeiro, palco dos 

acontecimentos culturais, fórum de debates, quartel general dos artistas, 

capital cultural e política. De Loten para Christiania, França, Alemanha e daí 

para o mundo, voltando mais tarde para casa.

As influências vêm de todos os lados. A literatura também teve sua 

parcela de contribuição na formação dos nossos artistas.  Dostoïevski foi o 

escritor “de cabeceira” do pintor norueguês. Na adolescência, o escritor 

brasileiro o conheceu através da leitura das Recordações da Casa dos Mortos.

Passaremos à leitura da tela que deu título a este último capítulo. Em “A

Dança da Vida”, o pintor consegue captar a essência dos entrecruzamentos da 
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vida pós-moderna e sintetizá-la na representação de figuras femininas. Como 

dissemos no capítulo anterior: a mulher de branco fazendo um contraponto 

com a mulher de preto. Vamos nos pôr à janela, adaptar nosso olhar ao 

ambiente 7 e pintar com palavras o texto pictural de Munch. 

Óleo sobre tela, medindo 125,5 X 190,5, produzido entre 1899 e 1900, 

atualmente faz parte do acervo da Galeria Nacional de Oslo. A tela está na 

posição de paisagem. Os planos se estabelecem em faixas horizontais. A 

descrição será feita da faixa superior para a parte inferior da tela, isso é, do 

último para o primeiro plano.

No último plano, o horizonte azul manchado de rosa. A lua cheia e seu 

reflexo — amarelo com uma camada rosa por cima — projetados na água do 

mar formam uma imagem meio mística. A lua seria a cabeça e o reflexo 

[penúltimo plano] parece o corpo de um ser sobrenatural de braços abertos a 

flutuar sobre as águas. Esse símbolo aparece com freqüência nos trabalhos do 

autor. E também é interpretado como representativo do masculino e do 

feminino. “ O eixo de luar que projeta o seu poderoso feitiço sobre tudo”8. A 

forma no geral provoca um efeito de aproximação: a lua está no último plano, 

mas a imagem do “espectro” parece estar próximo à areia. 

Onde a água se encontra com a areia, forma uma faixa de ‘espumas 

negras’. No plano seguinte uma faixa de areia cor-de-rosa com manchas 

pretas. Apenas uma mulher de vestido longo branco com pintas vermelhas

pisa na areia, os demais dançam sobre o gramado verde escuro.
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No mesmo plano que ela, do lado direito, um grupo de quatro homens e 

uma mulher de branco. Um deles está com o braço direito em torno de sua 

cintura e ela apóia cada braço no ombro de um deles. As formas se misturam,

dificultando a percepção dos corpos masculinos.

No plano seguinte, do lado esquerdo, um casal dança e saltita. Ele de 

terno preto como todos os outros homens e ela de vestido longo branco e 

cabelos soltos e esvoaçantes.  No plano mais próximo, à direita, outro casal a 

dançar. Neste caso eles estão como se flutuassem. A expressão do rosto dele é 

de “máscara de transe”, como denomina o próprio autor.

No primeiro plano: um casal no centro, a mulher de branco do lado 

esquerdo e a mulher de preto à direita. Esta tem cabelos ruivos sem brilho, 

expressão triste, mãos entrelaçadas diante do corpo — símbolo da repressão 

sexual. Do lado oposto, próximo à uma pequena planta com flores cor-de-rosa, 

uma mulher de vestido branco com flores amarelo-dourado e cinto no mesmo

tom das flores. Cabelos com penteado que deixa a nuca livre com umas

mechas emoldurando o rosto. Mesmo penteado da mulher de preto. Mas, os 

cabelos da mulher de branco têm brilho, volume, vida. Braços livres e em

movimento ao longo do corpo. Leve sorriso. 

No centro do mesmo plano um casal dança sem saltitos ou expressão de 

êxtase dos casais de planos anteriores, mas numa atmosfera de completude, de 

relaxamento. A mão direita dela envolve o pescoço dele, a mão direita do 

homem entrelaçada à mão esquerda da mulher e pendem lateralmente. O 

vestido vermelho da mulher parece uma nuvem sobre a qual os pés do homem
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estão diluídos. Uma linha vermelha sobe pelas costas até a cabeça do homem. 

Rostos com máscara de transe, eu diria de pós-transe.

Os outros pares sem rosto dançam e entregam-se ao prazer, livres da 

censura. Os três casais que perfazem um triângulo no meio do cenário, são 

mostras de três momentos da vida e do sexo: euforia, prazer e gozo. A mulher 

de preto é a vida sem prazer, sexualidade reprimida. A mulher de branco é 

vida prazerosa, sexualidade sem medo. 

Os limites do Homem em busca da felicidade lhe são impostos pelos 

organismos por ele mesmo criados. Nesse caldeirão ideológico podemos estar 

em baixa ou em alta — somos criadores e criaturas, vítimas e algozes, somos

réus ou juízes da situação, — só depende do momento histórico. O Homem 

diante e no mundo é impulsionado pelo desejo ou freiado pelo medo do novo, 

pelo olho clínico do próximo, temeroso de ser castigado pela mão pesada de 

“deus”.

Trabalharemos como sinal de pós-modernidade na Crônica da Casa 

Assassinada a coexistência entre tradição e novidade. Como conseqüência se 

estabelece a confusão no espírito dos personagens inscritos nesse 

entrecruzamento de valores. “Ana” representa a tradição. “Nina” é o exemplo 

de tentativa de quebra da tradição. Esses dois universos caminham lado a lado 

na escritura cardosiana, no que tange à obra em questão.
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Baseado na teoria psicanalítica, Jerzuí Tomaz afirma que no fio que 

conduz a narrativa da Crônica há uma destituição da autoridade simbólica

paterna enquanto que o feminino — cita Enaura Quixabeira — ocupa o lugar 

da morte: “o texto cardosiano privilegia o feminino, mas o identifica com o 

mal” 9.

Partimos do texto literário e observamos que ocorre um confrontamento

entre um poder já estabelecido e um outro — fragmentado — que não almeja

ocupar o lugar do seu oponente, pois que assim sendo, estaria reafirmando o 

antigo modelo baseado na unanimidade de pensamento. A nova ordem que se 

impõe invade o espaço que considera seu sem, no entanto, fazer desaparecer o 

pólo de poder já existente.

Na trama cardosiana, assim como nas telas de Munch, a possibilidade 

de transgressão é representada pela mulher. Se a transgressão puder ser vista 

como um “mal”, então que se afirme que em ambos artistas a mulher é a 

portadora do “mal”. Ela é como Prometeu que roubou uma centelha de fogo 

do Olimpo e deu aos mortais. Exclusivamente neste sentido é que entendemos

o “mal” nas obras estudadas.

A morte ligada ao feminino — a casa e a mulher—, não se relaciona 

com o mal. Mas, o que vem a ser o mal? A morte seria esse mal?

Reafirmamos entender a acontecência da morte, como sendo um período 

caótico que carrega em si os germes de um novo tempo. Momento de 

transição, em que o pintor mistura as tintas. Não fazemos, nesse caso, 

referência a conhecimentos metafísicos e sim ao romance em si, aos 

significados explícitos e implícitos no texto. Compreendemos o “mal” na 
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escritura cardosiana como sendo o medo do desconhecido, em todos os 

sentidos.

No último capítulo, “Padre Justino” ao entrar no pavilhão em ruínas da 

“Chácara dos Meneses” para cumprir sua missão de dar a extrema-unção aos 

moribundos, compara a época áurea da família com a situação de miséria em

que encontrou o último dos Meneses. 

“Seria impossível não pensar na transitoriedade da glória desse mundo e, sem querer, 

enquanto esperava que aclarassem o ambiente (...)não pude deixar de dizer algumas orações 

em voz baixa. Pelos cantos, como sombras tocaiadas, sentia respirar alguma coisa informe

como o espírito do mal. 10

Na Crônica as vozes dos oprimidos e rejeitados pela sociedade tomam

corpo. Fala-se da angústia do ser solitário em meio à multidão intransigente ou 

indiferente.  Na figura de duas mulheres em meio à sociedade opressora da 

primeira metade do século XX, mostram-se as duas faces da mesma moeda. 

De um lado a ousadia de ser livre, uma afoita em busca de suas verdades. Do 

outro, o medo de ser destoante sufocando o desejo de ser feliz.

O papel da mulher na sociedade: a obediência ao pai 

“Nina”: mulher forte, marcante, ousada, independente que luta pelo 

direito de ser feliz. “Ana” é o avesso de sua rival. O que a fez ser esse sujeito 

limitado, dependente? Que meio produziu esse ser tacanho e infeliz? O que há 

em comum entre essas vidas tão opostas? 
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Tradicionalmente a mulher foi educada para obedecer ao pai, sem 

questionar. E a este caberia o direito de dispor da vida da filha de acordo com

o que julgasse melhor para a honra e as finanças da família. “toda tradição 

não assumida, não pensada, estagna e impede o processo de continuidade. 

Monolito que, em vez de balizar o caminho, obstrui”11. A condição feminina,

que ainda hoje, em muitos lugares se mantém inalterada, é conseqüência direta 

da necessidade política de se manter a ordem vigente. O corpo é o primeiro

“local” onde a opressão se instala. A relação da mulher com seu próprio corpo 

irá balizar seus enfrentamento com o mundo. Na“Primeira confissão de Ana”,

sente-se a força da tradição que impele o sujeito a se tornar objeto. 

“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 uma menina ainda, e desde então meus pais só tratavam de cultivar-me ao gosto dos 

Meneses. Nunca saí sozinha, nunca vesti senão vestidos escuros e sem graça. Eu mesma (...)

me esforcei para tornar-me o ser pálido e artificial que sempre fui, convicta do meu alto

destino e da importância que para todo o sempre me aguardava em casa dos Meneses”12 . 

Romper com as tradições representaria, de início, a ruptura com os 

costumes de família que geralmente prendiam (e ainda prendem) as mulheres

no passado de obediência e de falta de vontade.  Diante do pai que a obrigava 

a casar com um velho amigo (do pai), Nina não se deixou subjugar, 

questionou as regras de obediência e seu papel de filha. No capítulo, 

“Segunda Narrativa do Farmacêutico” o narrador conta a história do que 

ouviu do próprio “Valdo Meneses” sobre seu primeiro encontro com “Nina”

que mais tarde viria a ser sua esposa. Personalidade forte e decidida, esse 

sempre foi seu traço mais marcante.
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Realmente era um homem idoso, de cabelos e bigodes inteiramente brancos, simpático,

extremamente simpático  – e o que era pior, sentado numa cadeira de rodas. “Paralítico” – 

pensei comigo mesmo. Via-se que em seus olhos ainda luziam uns restos de cólera. (...) Vi a 

mulher voltar-se, e do limiar dizer com extraordinário ardor: “ Nunca, prefiro morrer. Mil

vezes a morte”. O velho acionou a cadeira de rodas, procurando alcança-la: “Você sempre fez

o que quis, nunca teve pena de seu pai.” 13

No capítulo “Pós-escrito numa Carta de Padre Justino”, o narrador 

fala da última vez em que “Ana Meneses” — a própria personificação da 

tradição: “pura”, temente a “deus”, obediente ao pai e ao marido seu segundo 

“tutor” — em seus derradeiros momentos de vida, mandou que o trouxessem

para que pudesse ouvi-la em confissão. 

“Sentei-me ao seu lado, procurando disfarçar minha emoção. Para qualquer lado que

me voltasse, no entanto, sentia seus olhos ávidos que me acompanhavam. (...) estava 

patenteada a voz que pergunta sem descanso o que é o bem, se o céu existe, se temos direito à 

felicidade, se a vida continua depois da morte.” 14

Nessa contenda entre a tradição e a desconstrução, o antigo e o 

atual, entre o conservador e o transgressor, o autor – por procuração – 

denuncia, questiona, mostra a “letra escarlate” tatuada na testa das minorias e 

a hipocrisia do tradicionalismo decadente que age como a lepra: atrofiando 

sem matar. O novo foi encarnado por “Nina” que provoca atração e repulsa ao 

mesmo tempo: pela curiosidade que o diferente desperta, e pelo medo que o 

não-conhecido faz brotar nos espíritos endurecidos daqueles que seguem

cegamente as convenções.

A escritura de L.C. e a pintura de E.M. são como “... a pessoa 

desinibida que mostra o traseiro ao Pai Político”15 . No contexto original, a 

frase de Barthes faz referência ao movimento estudantil de 1968, na França. 
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Estudantes e operários aliaram-se para exigir do Estado Francês o fim do 

autoritarismo nas instituições educacionais. Aquele acontecimento é 

considerado marcante na questão do pós-estruturalismo e o pós-modernismo.

A primeira designação diz respeito a questões acadêmicas, um olhar lançado 

sobre a nova escritura que passou a ser um “livre jogo da linguagem” de um

sujeito escritor/leitor “diluído”.

O papel da mulher no casamento: a obediência ao marido 

Uma anedota sobre o casamento do Duque de Bretanha (Francisco II) e 

Isabela da Escócia conta que “para ele uma mulher era inteligente o suficiente 

quando sabia diferenciar uma camisa de um colete”. Na pesquisa realizada 

por Marlon Freire de Melo que analisa a condição feminina na França do 

século XVII e XVIII, há relatos de que o Duque tornou-se ainda mais

apaixonado por Isabela quando descobriu que ela jamais havia estudado. 

Exemplo da visão distorcida do papel da mulher na sociedade e em particular 

no casamento.16

O casamento era a passagem da mulher das mãos do pai para as do 

marido, a quem deveria obedecer, amar e honrar. Mais uma vez cabe a ela o 

papel de guardiã da honra. Passaria a ter vida sexual ativa, mas nos moldes

estabelecidos pelo marido seu atual “tutor”. Ser a rainha do lar, a dona da casa 

implicava em abrir mão de ser a amante, a profissional, a cidadã. Cabia ao 

homem a manutenção da casa e tudo mais eram direitos. A posição da mulher

na civilização pós-moderna é tão variável quanto variam os comportamentos 

sociais. No capítulo “A Primeira Confissão de Ana” ela narra ao “Padre

Justino” como foi sua “preparação” para ser uma mulher casada.
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“Demétrio, antes do casamento costumava visitar-me pelo menos uma vez por semana, 

a fim de verificar se a minha educação ia indo bem. Consciente da eleição que me

estigmatizava, minha mãe exibia o ser incolor que ia produzindo para satisfação e orgulho dos

que moravam na chácara: obrigava-me então a girar diante dele, e eu executava suas ordens,

trêmula, olhos baixos, metida numa roupa que só podia ser ridícula”. 17

De modo contrário, o casamento para “Nina” era uma tentativa de ser 

feliz. Ela buscava no marido o companheiro, o parceiro e uma grande paixão. 

“Valdo” criatura que viveu segundo os moldes tradicionais, embora dividido, 

assumiu o comportamento intolerante e intransigente que seria próprio dos 

homens com relação a suas esposas. Apesar de apaixonado, não conseguiu 

fazer feliz a mulher que amava.

 No capítulo, “Primeira Narrativa do Médico”, o personagem-narrador

conta o que ouviu de “Nina” quando fora à chácara atender “Valdo” que

atentara contra a própria vida para impedir que ela partisse. 

“– Não existia amor entre eles, não existia coisa alguma. Ele a encontrara em 

situação difícil, com o pai doente – e assim que este morrera, cercando-a de cuidados, 

convencera-a a que deveria acompanhá-lo à Chácara. Só isto. Desde que chegara, aliás, 

compreendera que não lhe seria possível viver ali por muito tempo”. 18

O simbolismo das roupas 

Em um tempo não mais registrado na memória humana, as palavras 

eram tão plenas de sentido que entre elas e as coisas às quais se referiam não 

havia distância – diz a lenda. Nas “cidades sadianas” o jogo é entre as coisas e 

sua função.
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Observando a questão do vestuário nas obras do Marquês de Sade, 

vemos que as coisas feitas para cobrir o corpo, ou seja, as roupas, têm uma

significação especial. Fora do horário destinado à orgia, usar roupas ou estar 

sem elas tem ligação direta com a hierarquia entre os libertinos: “quando

numa assembléia o nu ladeia a roupa (e por conseguinte a ela se opõe),(...)

serve para marcar as pessoas especialmente humilhadas”19 . 

As roupas na Crônica da Casa Assassinada – em particular em “Ana” e 

“Nina” – revelam muito da personalidade, das idéias e do estado de espírito 

do personagem. Ana veste-se para abafar sua sensualidade e seus desejos. 

Pois no mundo em ruínas do qual faz parte, sensualidade e “querer fazer” são 

coisas reservadas a mulheres sem moral e sem religião. No capítulo “Segunda

Confissão de Ana” ela diz ao padre como se sentia ao se olhar no espelho. 

“Olhei-me depois ao espelho e assustou-me a minha palidez, meus vestidos escuros, 

minha falta de graça. Repito, repito indefinidamente, era a primeira vez que aquilo me

acontecia e eu fitava minha própria imagem como se estivesse diante de uma estrangeira.

Aquilo não durou mais de um minuto –era eu, eu mesma, aquele ser que se contemplava do 

fundo do espelho, meus olhos, minhas mãos, os lábios que se moviam em silêncio...” 20

As roupas de Nina, pelo contrário, revelam seus encantos de mulher e 

sua leveza de espírito. Apesar de saber-se a ovelha desgarrada no mundo

árido do qual passou a fazer parte após o casamento, não perdeu o prazer de 

viver nem abriu mão de viver com prazer. No mesmo capítulo acima citado, 

através da voz de “Ana”, temos a pintura de sua rival. Com detalhe para o 

que na outra mais lhe despertava admiração e incômodo ao mesmo tempo.

Uma ou outra vez via Nina através das cortinas, ou ouvia sua voz, distante, como se um

muro impenetrável nos separasse. Um dia, porém, em que o sol parecia mais forte e as papoulas
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agonizavam sob o calor, eu a vi de súbito descendo a escada do Pavilhão num passo que à

primeira vista imaginei descuidado, e mais tarde julguei cheio de cautela. Vestia um negligé mais

do que ligeiro, cor-de-rosa, amarrado à cintura com uma fita de veludo. Discrimino esses detalhes

para que o senhor possa distinguir bem o vulto dessa mulher, e analisar o quanto sua presença 

entre nós era destoante. 21

Após duas grandes guerras mundiais e em meio a inacabáveis períodos 

de repressão política, o Brasil começava sutilmente a sua revolução de valores 

individuais. A literatura já apontava para os caminhos da renovação do eu, 

enquanto as mudanças sócio-político-econômicas eram boicotadas pela mão-

de-ferro do poder ditatorialmente constituído.

Nos extremos da narrativa a representação da morte 

A Casa dos Meneses é o símbolo máximo da sociedade tradicionalista. 

Embora faça referência direta à sociedade ruralista mineira, esta é apenas uma 

célula do país que inicia seu processo de transformação. O lento e progressivo 

processo de degradação da casa inicia-se antes mesmo da chegada de Nina e 

tem seu auge no momento da morte de Ana.

“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,

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 próprio

fim.” 22
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A morte de “Nina” poderia representar o assassinato da esperança. Ela 

que simbolizava a possibilidade de renovação. Mas, apesar das pressões, 

perseguições e calúnias — armas usadas pelos Aparelhos Ideológicos de 

Estado para manter a tradição — dias melhores viriam, pois os exemplos de 

vida e de luta permaneceriam guardados na memória e no momento adequado 

seriam ressuscitados por um cronista invisível.

Vejo-a ainda, com seus enormes alicerces de pedra, simples e majestosa como um

monumento em meio à desordem do jardim. A caliça já tinha quase completamente tombado

de suas paredes, as janelas, despencadas, batiam fora dos caixilhos, o mato invadia

francamente as áreas outrora limpas e subia pelos degraus já carcomidos – e no entanto, para 

quem conhecia a crônica de 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.23
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Conclusão

O ponto que norteou nosso trabalho foi a “energeia”. A palavra grega 

conceitua a capacidade que determinados textos poéticos possuem de usar 

palavras para pintar cenas. 

O pictorialismo na arte literária tem sido observado desde o período 

helenístico na poesia efrástica. No século XVIII, foi muito difundida na 

Europa com a poesia descritiva, chegando à atualidade exibindo melhor

desempenho e sedução. 

O caminho tem ida e volta. Assim como a literatura busca inspiração na 

pintura ou devido ao trabalho com as palavras emprestando-lhe visibilidade, 

há textos pictóricos que por sua vez são “apropriações” de cenas e figuras da 

arte literária. 

A estreita relação entre o visível e o legível provocou — durante o 

Renascimento e o Neoclassicismo — o surgimento de grande número de 

pintores que procuravam seu mote na poesia. 

Desconstruindo a visão aristotélica-horaciana que elege a mimesis como

princípio gerador da arte, o Romantismo passa a considerar a “expressão 

subjetiva” como sendo a geratriz da forma artística. O eixo das pesquisas 

comparativistas da época foi desviado para as relações entre música e pintura. 

Independente das tendências, as aproximações entre poesia e pintura não 

cessaram de ocorrer.
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Posição oposta foi tomada durante o Realismo e o Parnasianismo. Nesse 

período, deu-se ênfase à valorização das representações do mundo exterior 

que se concretizavam através das descrições minuciosas.

Com a chegada do Modernismo e dos movimentos vanguardistas a 

distância entre as artes espacial e temporal diminuiu. Malarmé é considerado 

um expoente por ter concebido, de antemão, a idéia de um poema que fosse 

um objeto pictórico-verbal 1.

Não obstante as diferenças entre as expressões artísticas — a poesia 

utiliza-se de símbolos arbitrários que representam objetos que se sucedem no 

tempo; enquanto a pintura lança mão de símbolos naturais, figuras e cores que 

existem simultaneamente no espaço — os fundamentos teóricos que 

legitimam as teorias que contestam a existência de uma interface comum entre 

ambas têm apresentado limitações. 

Edmund Burke 2 , e Gotthold Efraim Lessing 3  — segunda metade do 

século XVIII — conferiam à poesia status de superioridade diante outras artes. 

Burke acreditava que apenas a poesia seria “capaz de despertar e agitar 

poderosas paixões”4 . Por outro lado, Lessing apontava para a incapacidade da 

pintura de “contar histórias e de articular e exprimir idéias universais”5 ,

devido à ação imobilizada, característica das artes espaciais. 

Os pensamentos hierarquizantes que classificavam as artes em 

artesanais ou intelectuais, assomados às opiniões acima citadas, vêm

demonstrar o ângulo de visão limitado, as posturas ultrapassadas da crítica 

especializada daquele momento. Burke e Lessing não conseguiram perceber a 
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expressividade dos textos pictóricos que por sua vez não é característica 

exclusiva do expressionismo, nem este é um movimento circunscrito em

determinada época. 

Com relação à mobilidade e à falta de profundidade psicológica 

atribuídos à pintura, citaremos alguns exemplos que mostram exatamente o 

contrário: “La mort de Sardanapale”, de Delacroix; “Guernica”, de Picasso; 

a obra de Edvard Munch, em particular, “O Friso da Vida”. Essas obras, a 

despeito de serem consideradas sucessões de representações estáticas e de 

possuírem temporalidade e causalidade fragmentadas, são textos pictóricos 

que contam histórias, contextualizam, intertextualizam, possuem forte carga 

ideológica e provocam emoções e paixões avassaladoras. 

Observemos que mesmo os textos literários correm o risco de serem

interpretados errônea ou superficialmente, posto que essa etapa do processo 

interpretativo dependerá do contexto da recepção, da sensibilidade e da 

formação geral do leitor, sem contar com os motivos que o levaram a se 

debruçar sobre tal ou tal obra. 

A escritura cardosiana, embora não tenha-se inspirado diretamente na 

pintura, trava com esta um intercâmbio que apenas olhos menos atentos não 

conseguirão perceber nela o apelo visual. A ligação de Lúcio Cardoso com as 

artes plásticas fica explícita durante a fase de sua vida na qual ele deixou de se 

expressar através da literatura — devido à incapacidade física provocada por 

um AVC, ou derrame cerebral —, passando a pintar telas expressionistas. 
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Lápis-cera e óleo diluído sobre papel era o material usado em sua 

produção pictural. De acordo com o crítico Clarival do Prado Valladares, num

artigo escrito em 1965, intitulado “A Pintura de um Esteta” 6, apesar da 

precariedade do material e da condição física limitada, nota-se que os valores 

estéticos são perceptíveis através do nível e sutileza do jogo cromático e da 

sensibilidade do autor na procura e ajuste dos tons. É uma pintura desprovida 

de estilo de época, profundamente subjetiva que se refere a um mundo

interior.

Nas abstrações, as paisagens aparecem como tema dominante “com

manchas esmaecidas e de leve tocadas de algum contorno” As figuras em 

grupo são envoltas em um halo “com uma ou duas cores em diluição 

gradativa”. As composições figurativas única ou múltipla são representações 

da “figura humana, sem acréscimo” 7 . Alguns desenhos são compostos por 

unidades repetidas vistas sobre vários ângulos a designar a “história e a 

humanidade” 8. A obra pictórica de Lúcio Cardoso pode ser descoberta nas 

paisagens literárias por ele criadas. 

Na literatura ele relaciona a condição psicológica do personagem a uma

paisagem ou cores. Na pintura essa ligação também aparece. “Ele condiciona 

aos elementos e situações do mundo exterior, como se fosse um quadro 

expressionista” 9. A pintura de Lúcio é “o fruto de um poeta que não pode 

mais cantar, mas ainda pode plasmar (...) com a mesma expressão e 

intenção.10

Nas várias fases da obra de Munch, ora o encontramos numa inter-

relação declarada ou subentendida com outros pintores, ora o percebemos 
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reclinado sobre a literatura — Dostoievski era o predileto. “A Criança 

Doente”, por exemplo, talvez não possa ser considerado uma releitura do 

quadro “A Rapariga Doente”, de Christian Krohg, seu amigo, porque muitos

artistas passaram por essa “Idade dos Travesseiros”, ou seja, representaram 

cenas de doença e morte acontecidas no seio da própria família. Mas há uma

ligação clara entre obras e autores.

No cômpito geral, tanto Lúcio quanto Munch receberam e destilaram as 

influências, transformando-as em substrato de suas criações que representam

fundamentalmente, o “Ser Integral”. Com toda complexidade que requer o 

tema.

O ponto de união entre as obras: a postura do homem diante do mundo,

em conflito com seu tempo e em busca de respostas. Através do jogo de 

metáforas, signos picturais são capazes de narrar as angústias, medos e 

prazeres. Enquanto signos lingüísticos adquirem a propriedade de tornar 

visíveis o espírito humano.

“Assim, reconforto-me nos desenhos de minhas leituras. Vou morar 

nas gravuras que os poetas me oferecem”.11
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NOTAS

1 SILVA, Vítor Manuel de Aguiar e. Teoria e Metodologia Literárias,

         p.165. 
2 LESSING, Gotthold Efraim. Laokoonte: ou sobre os limites da pintura

         e da poesia apud SILVA, Vítor Manuel de Aguiar e, p.167. 
3 BURKE, Edmund. Indagações filosóficas sobre a origem das nossas

          idéias sobre o sublime e o belo apud SILVA, Vítor Manuel de

          Aguiar e, p.167. 
4 SILVA, Vítor Manuel de Aguiar e, op.cit., p.167. 
5 Idem, Ibidem, p.167. 
6 CADERNOS BRASILEIROS. Nº 29, mai-jun, 1965. 
7 Idem, Ibidem, p.46. 
8 Idem, Ibidem, p.47. 
9 Idem, Ibidem, p.47. 
10 Idem, Ibidem, p.54 
11 BACHELARD, Gaston. A Poética do Espaço, 65.
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