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RESUMO: Conquanto seja um ser ficcional, a personagem é o componente de uma obra que mais se 

assemelha à noção de pessoa. Geralmente é por quem o leitor costuma criar um afeto durante sua 

leitura, possibilitando até mesmo imaginar aquele ser como uma pessoa real e criar laços emotivos. 

Por essa razão, é o que mais se aproxima da vida e é considerado o elemento não somente fundamental 

como impulsionador das ações de um romance. Com esta premissa básica, temos por escopo neste 

trabalho analisar o processo de construção da protagonista de Crônica da casa assassinada de Lúcio 

Cardoso. Partimos do pressuposto de que a configuração da personagem central, no decurso da 

narrativa, se completa com a percepção que as personagens periféricas têm daquela. A partir das 

concepções de Camargo (2010, 2013) e Cândido (2005) como fundamentação teórica básica para essa 

discussão, também buscamos compreender como a protagonista é construída a partir do olhar de outras 

personagens no romance, examinando as possíveis projeções que outros seres, mesmo que 

inconscientemente, exercem na obra de Cardoso. Para tanto, torna-se indispensável um olhar 

psicanalítico a respeito das atitudes e interpretações que esses seres construtores do romance podem 

apresentar sobre a protagonista. Dessa forma, o brilho da estrela é projetado pela luz que os seres em 

volta da heroína lançam sobre ela. Nosso propósito, neste artigo, é examinar como ocorre este processo 

no referido romance por meio de análises dos diálogos em distintos momentos da narrativa, havendo a 

possibilidade de delimitar qual imagem está sendo construída e sua relevância para o desenrolar da 

trama de Cardoso. 
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1. O elemento fictício que se chama personagem 

A personagem de romance constitui uma peça fundamental na construção não somente 

do enredo, visto que o autor, por vezes, pode atribuir maior relevância ao ser fictício, mas 

também na interpretação do leitor e seu interesse pela narrativa. Rosenfeld (2005, p. 21) 

esclarece: “É porém a personagem que com mais nitidez torna patente a ficção e através dela a 

camada imaginária se adensa e se cristaliza.” É intrínseco ao indivíduo narrado a propriedade 

de tornar a história contada mais convincente e receptiva diante das exigências de quem lê por 

prazer ou analisa a obra literária. Para muitos leitores, a personagem parece estar, seja logo no 

início da trama ou durante todo o percurso do romance, em constante combate entre aceitação 

e rejeição diante dos paradigmas impostos. Para outros, a análise parece nunca estar 

desvinculada de outros elementos como narrador, espaço ou enredo; pois a personagem pode 

ser influenciada ou até mesmo guiada a agir de acordo com o ambiente, impelida a aparecer e 
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dialogar aos moldes do ser narrante ou configurar-se como redonda ou plana1 a medida em que 

a história é contada. 

Diante de suas análises, Rosenfeld constata a grande relevância que a personagem 

carrega numa obra literária:  

A descrição de uma paisagem, de um animal ou de objetos quaisquer 

pode resultar, talvez, em excelente “prosa de arte”. Mas esta 

excelência resulta em ficção somente quando a paisagem ou o 

animal (como no poema “A pantera”, de Rilke) se “animam” e se 

humanizam através da imaginação pessoal. (2005, p. 27). 

 

A personagem representa o principal elemento que atribui a capacidade ficcional ao 

texto narrativo, passível de ser considerado o motor das ações no romance e emoções 

provocadas no leitor. Sobre ela está direcionada, geralmente, a maior atenção do leitor, pois, 

embora seja um ser ficcional, é o elemento mais próximo que existe numa obra que se assemelha 

à noção de pessoa. Franco Junior define a personagem como:  

Um ser construído por meio de signos verbais, no caso do texto 

narrativo escrito, e de signos verbi-voco-visuais, no caso de textos 

de natureza híbrida como as peças de teatro, os filmes, as novelas de 

televisão etc. as personagens são, portanto, representações dos seres 

que movimentam a narrativa por meio de suas ações e/ou estados. 

(2009, p. 38). 
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A partir do que vem sendo explicitado, é possível atribuir a esse elemento da ficção, 

ao qual dá-se o nome de personagem, um grau de relevância para o leitor imbrincado aos outros 

operadores narrativos como descrição, espaço ou enredo. Todavia, muitos romances se 

apresentam com sua força e beleza relacionadas ao corpo de personagens, ou apenas um em 

destaque, instigando o leitor numa trajetória mediada por inconclusões e descobertas. Rosenfeld 

traz à luz algumas considerações, para complementar, a respeito do gênero romance e seu 

principal elemento: 

A ficção é um lugar ontológico privilegiado: lugar em que o homem 

pode viver e contemplar, através de personagens variadas, a 

plenitude de sua condição, e em que se torna transparente a si 

mesmo; lugar em que, transformando-se imaginariamente no outro, 

vivendo outros papéis e destacando-se de si mesmo, verifica, realiza 

e vive a sua condição fundamental de ser autoconsciente e livre, 

capaz de desdobrar-se, distanciar-se de si mesmo e de objetivar a sua 

própria situação. (2005, p. 48). 

 

Durante a leitura de uma obra literária, geralmente, a personagem segue um caminho 

de desvelação à medida em que ela é exposta na narrativa, desenvolvendo-se, criando laços com 

o leitor e mostrando sua verdadeira face, pois o que antes, no início, parecia uma teia de 

segredos e dúvidas, no final, tudo parece se esclarecer. A maioria dos romances segue essa linha 

de pensamento, embora outros continuem em esconder as reais intenções de sua protagonista. 

Todavia, é possível admitir que a pessoa no enredo é vista por três olhares que são passíveis de 

divergência: leitor, narrador e outra personagem. Neste artigo, a imagem de Nina será 

construída a partir do ponto de vista das outras duas personagens femininas da obra de Lúcio 

Cardoso. 

1. A dona da casa: o protagonismo de Nina 

A partir das concepções e análises de Cardoso (2010) e (2013), Souza (2011), Candido 

(2005), pretende-se, neste item, além de uma introdução geral sobre a personagem feminina 

mais importante na obra de Lucio Cardoso, uma discussão acerca de seu desenvolvimento no 

romance. 

Diante do desconhecimento da obra, ou a partir de uma leitura inicial, a personagem 

feminina não representa o elemento mais intrigante da narrativa, pois o romance é um composto 

de vários narradores em sequência aleatória dos fatos ocorridos, caracterizando uma história 

com um enredo que pode gerar confusão a princípio, caso o leitor não esteja familiarizado com 

esse modelo de narração. Todavia, como explica Cardoso em seu artigo Personagens femininas 
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e múltiplas vozes em Crônica da casa assassinada, o feminino proporciona, a medida em que 

a leitura é direcionada a esse campo, uma nova perspectiva de análise para o romance: 

 

O questionamento aqui formulado ronda os possíveis encontros 

entre o estabelecimento do foco narrativo e a centralidade da figura 

feminina em Crônica da casa assassinada, pois a leitura pelo viés da 

feminilidade proporciona uma nova visão para se determinar o ponto 

de vista no romance. (2013, p. 111). 

 

Candido incrementa suas considerações sobre personagem afirmando que, embora 

pareça divergir um pouco a respeito do que Rosenfeld explicitou anteriormente, um dos 

principais erros cometidos pela crítica é supor que o essencial do romance é a personagem, 

“como se esta pudesse existir separada das outras realidades que encarna, que ela vive, que lhe 

tanto dão vida.” (2005, p. 54). Pode parecer óbvio, mas é importante esclarecer que a 

personagem, assim como outros elementos de uma narrativa, por mais que se constate relevante 

ao ponto de aparentar independência, não está desvinculada de seu contexto dentro da obra, 

seja para simples leituras ou análises críticas. Isso, porém, não isenta o ser fictício de sua grande 

relevância, sendo passível de ser analisado a partir de características físicas ou emocionais sem 

qualquer ligação direta e profunda com enredo, narrador ou espaço. 

Na obra de Lúcio Cardoso, intitulada Crônica da casa assassinada, doravante CCA, 

Nina é considerada uma personagem protagonista que contribui ainda mais para a 

desestabilização e ruína da família dos Menezes. Souza (2011, p. 72) explica da seguinte forma 

a aparição da personagem: “Sua chegada à Vila Velha, devida ao casamento com Valdo 

Meneses, é o ponto fulcral do abalo das estruturas mais recônditas e, inutilmente, persistiam em 

escamotear a fragilidade da família, já em vias de desagregação.” Constituída pelas vozes de 

dez narradores (Nina, Valdo, Demétrio, Betty, Ana, André, Timóteo, Padre Justino, 

Farmacêutico e Médico) – embora Cardoso, em seu artigo, admita um décimo primeiro narrador 

como regente – o romance abre espaço para uma narrativa densa com descrições e estado 

decadente de personagens que vai se tornando cada vez mais evidente ao longo da narrativa. 

Cardoso (2010) já faz um adendo a respeito da destruição da casa e de seus membros, sendo as 

personagens femininas agentes desse inevitável processo. 

Nina, ao contrário das outras personagens, apresenta-se como um ser difícil de ser 

decifrado tanto pelas pessoas que compõem a história, em particular Ana e Valdo, quanto pelo 
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leitor. Todavia, essa constante incerteza parece fazer parte da constituição da personagem para 

a obra. Nesse sentido, Souza afirma que Nina constitui-se como um ponto de convergência na 

trama. “Sua construção, que, durante boa parte da narrativa, apresenta-se associada ao mal e ao 

pecado, deixa entrever desde o início a figura perturbadora que enovelará de mistério e mal-

estar todos os outros personagens envolvidos com a casa.” (2011, p. 73). 

Para exemplificar o enunciado supracitado, a primeira impressão de Betty sobre Nina 

parece adequada antes do início das análises que constituirão a composição dessa protagonista 

pelos olhares de Ana e Betty: 

(...) 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. (...) Não havia apenas beleza, mas toda uma atmosfera 

concentrada e violenta de sedução. Ela surgiu como se não 

permitisse a existência do mundo senão sob a aura do seu fascínio...” 

(CARDOSO, 1979, p. 52). 

 

A aparição da personagem não ocorre na neutralidade, visto que, além de ser a 

protagonista, ela carregava o peso da dubiedade, da confusão de sentimentos nos outros em 

relação a si mesma, pois não lhe caracterizava a indiferença ou o simples olhar sutil. Ao longo 

do romance, é notável que tanto as ações quanto os dizeres de Nina não são captados por seus 

interlocutores de forma silenciosa, sem uma resposta através do pensamento e no modo como 

esses outros personagens veem a protagonista. Assim também se desenrola a narrativa da obra, 

através de várias versões e olhares singulares que constroem, seja em menor ou maior 

intensidade, a história da família Meneses. (SOUZA, 2011). 

O fato de Nina ser considerada uma protagonista, pois como explica Franco Júnior 

(2009, p. 38), “A personagem é um dos principais elementos constitutivos da narrativa. É sobre 

ela que recai, normalmente, a maior atenção disparada pelo leitor, (...)”, e Ana, personagem 

coadjuvante de grande importância para a história e o desfecho de muitas dúvidas causadas no 

leitor, não se estabelecem em um quadro indiferente ou aleatório, podendo essas personagens 

serem facilmente substituídas por seres masculinos, pois, de acordo com Cardoso (2010, p. 31), 

“apesar de reconhecer a preocupação do romancista em retratar a condição humana, defende 

que Lúcio elegeu a mulher como sua figura exemplar, a personagem representante de seu plano 

ficcional, sua visão de mundo e da condição humana.” Nina não somente representa um agente 

de mudança no enredo como também existe para corroborar as intenções do autor em revelar 

um lado do ser humano que, na maioria das vezes, só é percebido por meio da ficção. 
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Cardoso (2010), em sua tese de doutorado, traz à luz concepções de grande relevância 

para a compreensão da feminilidade, no caso deste artigo, das personagens femininas principais 

do romance. A partir do que ela afirma em “(..) a feminilidade se efetua no âmbito da 

multiplicidade, não havendo um único modo de ser mulher, (...)” (p. 138), é compreensível, 

então, que não haja uma única maneira de descrever em totalidade a protagonista no que 

concerne à visão dos outros personagens, e, aparentemente, do leitor. Nina não se estabelece 

como uma mulher comum, bela e dúbia tão somente porque o autor a construíra para ser 

singular, diante das outras mulheres, e ao mesmo tempo múltipla, complexa em seus 

sentimentos, diálogos e ações. “Nina se encontra com a verdade, enquanto tema, na medida em 

que instaura a dúvida e a ambiguidade na casa, tornando-se um ser incompreensível.” 

(CARDOSO, 2013, p. 125). 

Ao longo do romance, é notável a mudança que Nina traz à família Meneses e, embora 

haja muitas diferenças entre ela e Ana, as duas convivem na mesma posição e espaço social. 

Ambas são casadas com homens respeitados e conhecidos de Vila Velha, de maneira que elas 

possuem uma vida confortável e decente perante os olhares da população. Todavia, assim será 

analisado no próximo item deste artigo, “cada uma encontrou, ou foi-lhe imposta uma maneira 

de ser mulher.” (CARDOSO, 2010, p. 140). Nesse âmbito, as personagens desenvolvem-se, 

distanciam-se e constituem-se na narrativa como seres que, por vezes, carregam todo o peso do 

enredo, as dúvidas e segredos, numa tentativa bem-sucedida de manter a atenção do leitor em 

seus relatos e memórias à medida em que a história é construída e “destruída” de forma lenta e 

decadente. 

2. A ruína da personagem em construção: os olhares de Betty sobre a dona da 

casa 

A própria personagem do romance, partindo-se agora das concepções teóricas de 

Bakhtin, não pode ser construída integralmente por si mesma, necessitando da imagem exterior 

que lhe é atribuída pela visão do outro. Nina não somente é descrita pela maioria dos 

personagens como também é, aparentemente, dividida em pedaços constitutivos de suas 

características física e psicológica. Uma analogia faz-se necessária para explicitar a relação 

entre a visão do outro na complementação do indivíduo. 

A bem dizer, na vida, agimos assim, julgando-nos do ponto de vista 

dos outros, tentando compreender, levar em conta o que é 

transcendente à nossa própria consciência: assim, levamos em conta 

o valor conferido ao nosso aspecto e função da impressão que ele 

pode causar em outrem. [...] em suma, estamos constantemente à 

espreita dos reflexos de nossa vida, tais como se manifestam na 
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consciência dos outros, quer se trate de aspectos isolados, quer do 

todo da nossa vida, chegamos a levar em conta o coeficiente de valor 

com que a nossa vida se apresenta aos outros [...] (BAKHTIN, 1997, 

p. 35-36).
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Ana e Betty, a partir de suas descrições e opiniões a respeito da protagonista, 

possibilitam a constituição de uma imagem de Nina que não é revelada por ela mesma, pois 

essa completude necessária para a personagem não pode ser apresentada sem a perspectiva de 

outrem. 

Betty enquadra-se como um ser à margem da família que observa a vida na casa dos 

Meneses, porém revela suas implicações e seu ponto de vista diante dos fatos ocorridos, visto 

que cada personagem assume uma forma de narrar particular disposta em diferentes gêneros 

textuais, como por exemplo, carta, confissão, diário – como é o caso da governanta. No capítulo 

quatro, intitulado “Diário de Betty (I)”, há o que poderia ser chamado de regresso temporal da 

narrativa, pois, sendo a ordem das narrações não-cronológica, é na primeira narrativa de Betty 

que o leitor observa a chegada de Nina à casa dos Meneses, já que a presença da personagem 

está inserida nos três primeiros capítulos. Assim, ao longo dos capítulos, o tempo não segue 

uma linha lógica de acontecimentos, estando cada personagem numa posição de narrador e 

responsável por detalhes, ou peças, da obra que possam ajudar o leitor a construir o quebra-

cabeça. (CARDOSO, 2013). 

Primeiramente, é importante verificar que a percepção de Betty, a governanta da casa 

“que não fazia parte da criadagem2”, sobre a protagonista é diferente da apresentada por Ana, 

que possui a condição de cunhada, aparentando maior poder na hierarquia da casa, embora isso 

não se configure de fato. De acordo com o que ela mesma descreve em sua narrativa, a 

governanta foi a primeira pessoa a ver Nina, construindo com o leitor uma impressão primordial 

para a compreensão da protagonista. A própria visão de Betty não segue uma linha coerente, 

muito menos, trata-se de uma impressão neutra ou que caminhe para a indiferença. Seu 

sentimento mistura-se entre o pasmo e a angústia, reconhecendo também que Nina não era 

apenas uma mulher “extraordinariamente bela”, mas “uma presença – um ser egoísta e definido 

que parecia irradiar a própria luz e o calor do ambiente3.” Mesmo com o passar do tempo, Betty 

não modifica sua opinião a respeito da beleza e essência da personagem.  

Algo relevante de ser explicitado é como as interpretações são construídas, nada 

afirmativo ou verdadeiro a ponto de não ser quebrado a partir das observações de um segundo 

leitor ou diante da perspectiva de outro personagem. Eco (2012, p. 35) considera que “É 

possível muitas coisas serem verdadeiras ao mesmo tempo, mesmo que se contradigam.  Mas 

se os livros falam a verdade quando se contradizem, então cada uma de suas palavras deve ser 

uma alusão, uma alegoria.” Resta saber se é possível acreditar nas impressões de personagens 
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ou admitir a própria visão, do leitor, como uma unidade de verdade. Para Candido (2005, p. 56) 

“a noção a respeito de um ser, elaborada por outro ser, é sempre incompleta, em relação à 

percepção física inicial. E que o conhecimento dos seres é fragmentário.” Nesse ponto, a 

interpretação do leitor é imprescindível para a definição do personagem, sua imagem e 

características. 

A definição de Nina como agente de mudança é constatada na segunda parte do diário 

de Betty, em que há a desestabilização da família de forma evidente através do constante 

descontentamento da personagem, pois, “Desde que ela chegou, não temos mais um minuto de 

sossego.4” A governanta é a primeira pessoa a revelar ao leitor a condição de saúde de Nina 

cujo estado já se apresentava em decadência e debilitação. Além disso, Nina mostra-se como 

um ponto de divergência na questão da imagem esposa/dona-de-casa/mãe que predominava até 

o final da década de 1950. Nesse sentido, a personagem já na sua concepção e aparição no 

romance vincula-se à transgressão da feminilidade socialmente imposta. (CARDOSO, 2010). 

Para corroborar essa imagem transgressora da personagem, Nina, ao frequentar o quarto de 

Timóteo, aparenta um bem-estar que não sentia em seu próprio aposento ou em qualquer outro 

lugar da casa. “Estranho mistério o dessas naturezas vedadas: ali, onde nenhum de nós respirava 

livremente, era o lugar exato em que ela parecia sentir-se mais à vontade.5”. Algo semelhante 

repete-se no capítulo 12 quando Nina insiste em visitar o porão para conhecer a história da 

falecida Maria Sinhá, outra personagem que transgride as regras sociais e, de acordo com o que 

é fornecido ao leitor, mostra-se como uma mulher desprovida de traços femininos, o que 

estabelece uma contundente similaridade com o que é apresentado através de Timóteo.  

Após onze capítulos, Betty escreve a quarta parte de seu diário, representando não 

somente um salto na sequência de narrações, mas no tempo da narrativa também. Se nas 

passagens anteriores, a personagem mostra ao leitor uma Nina que havia acabado de chegar na 

casa dos Meneses, nessa narração o tema central é o retorno da protagonista. É justamente essa 

reaparição de Nina que move o enredo desse capítulo, pois o próprio Valdo está preocupado 

com a influência, aparentemente negativa, que Nina pode trazer ao filho, algo que ele já 

desconfia devido ao estado anormal de André. Nas palavras de Betty, o retorno de Nina 

“poderia sobrevir um acontecimento extraordinário, pois vivíamos sob um regime de 

ameaça.6”. Mais uma vez, a governanta tenta compreender a dona da casa com sua perspectiva 

às vezes de observadora, outras como conselheira, mas percebe que é inútil qualquer esforço. 
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E apesar de procurar justificar Dona Nina, e tentar encontrar razões 

para o que ela representava, sentia que este esforço permanecia nulo, 

e que ela continuava fora de qualquer justificativa, como um 

escândalo. E para mim, até aquele momento, nada existia pior do 

que o escândalo – era sob esta forma que se configurava todo o mal. 

[...] Mas ao mesmo tempo, revendo a figura de Dona Nina, tão 

graciosa, movia a cabeça com incredulidade e, cheia de susto, 

perguntava então a mim mesma se o Demônio já não me atingira, e 

se já não estaria eu também tocada pelo inacreditável poder do seu 

fascínio. (p. 247-248). 

Cardoso (2010, p. 141), observa que “Da capital, Nina leva para o novo lar interiorano 

a beleza, o charme e a elegância cosmopolita, deixando todos estupefatos com sua presença de 

femina fatale.” Essa afirmação, de certa forma, justifica o estado de André, como também 

justificou os desejos dos personagens masculinos anos antes. O garoto, que mesmo antes de 

conhecer a mãe já nutria uma exacerbada curiosidade e apreço, agora vê-se envolvido pelo amor 

e Nina desperta nele o desejo sexual juvenil. 

No último capítulo narrado por Betty, exatamente onze narrações depois da quarta 

parte do diário, há uma regressão no tempo, comprovando que, mesmo quando a história é 

contada individualmente, os acontecimentos não ocorrem um após o outro, desobedecendo uma 

ordem cronológica. Nesse relato, o leitor tem contato com o que poderia ser chamado de 

autodescrição da personagem, visto que as impressões de Betty dão lugar às descrições de Nina 

sobre si mesma, formando um conjunto de reflexões. Alguns diálogos como “[...] nunca fui tão 

infeliz quanto agora”; “Você talvez imagine que eu seja uma criatura má[...]”; “talvez tenha 

sido um tanto fraca”; “Hoje sei que estou ferida, [...]7” 

Todavia, a governanta também reclama seu espaço de narradora e descreve Nina como 

nenhum outro personagem coadjuvante ousou fazer, remetendo, porém, às descrições iniciais 

da protagonista em sua primeira aparição como narradora. Assim, Betty afirma: “Não, aos meus 

olhos ela não era um simples ser humano, mas uma coisa construída, uma obra de arte. Não 

tinha o direito de se ferir, nem de apodrecer, nem de se acabar como os outros – era intangível 

na sua majestade.8” 

As impressões de Betty não são completas e definidas para o leitor, nem mesmo para 

a personagem, pois não há como conhecer completamente o outro no contexto em que se 

enquadra esses pensamentos, visto que, como já foi esclarecido, essa passagem remete à 

chegada da protagonista, sendo ela desconhecida pela governanta. Ao longo das narrações, é 

perceptível como a descrição não ocorre de maneira conclusiva nem muito menos restrita a um 
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capítulo ou cena do romance. Candido, explicita que as impressões são constituídas de 

fragmentos do ser descrito, dados que não são postos exclusivamente pela observação de outrem 

na narrativa, mas nos diálogos, ações, pensamentos da personagem, e principalmente na análise 

do leitor. Porém, Nina poderia, confortavelmente, encaixar-se na definição do crítico a respeito 

dos seres quando ele afirma “são, por sua natureza, misteriosos, inesperados.” (2005, p. 56). 

3. A ruína da personagem em projeção: os sentimentos de Ana sobre a dona da 

casa 

Quando o leitor foca sua atenção em Ana, sua importância na narrativa parece estar na 

mesma conjuntura de Nina, compreende que ambas representam a feminilidade instauradora da 

ruína que consome a casa dos Meneses. A presença de uma torna-se uma ofensa à outra, 

possibilitando, porém, a reaparição de desejos antes nunca postos no consciente, sendo isso 

causado pelo espelhamento. (CARDOSO, 2010). Um exemplo disso, é a paixão que Ana 

começa a sentir por Alberto pelo fato dele estar apaixonado por Nina. As duas personagens, 

apesar de conviverem no mesmo espaço, suas origens, atitudes e pensamentos se diferenciam 

de forma contundente no decorrer da obra. Enquanto Nina traz a imagem da transgressão, Ana 

revela-se em submissão, pelo menos de início, aos Meneses. 

Num contrato social no qual a mulher é objeto, Ana é negociada e 

moldado aos moldes do proprietário. Seu casamento com Demétrio 

está acordado desde criança e toda a sua vida anterior ao matrimônio 

havia sido uma preparação para ser Ana Meneses. O marido cuidara 

pessoalmente da formação de Ana e fazia vistorias para averiguar 

seu progresso. (CARDOSO, 2010, p. 142). 

A explanação de Cardoso corrobora a ideia de dualidade imposta logo na chegada de 

Nina à casa dos Meneses. Essas duas mulheres representam exatamente duas formas de 

feminilidade, aparentemente opostas, que se diluem ao longo da narrativa, conduzindo a 

imagem da mulher à uma representação de destruição. 

As narrações de Ana seguem no formato de confissões endereçadas, por meio de 

cartas, ao Padre Justino, pois este personagem, na configuração da obra, apresenta-se como o 

único a quem a esposa de Demétrio sente certa segurança para revelar seus anseios, atos e 

observações, embora não haja certeza alguma sobre o destino dos escritos, como ela própria 

esclarece no início do capítulo. Todavia, é nesta sequência narrativa que o leitor não apenas é 

apresentado à personagem, como também conhece sua história. Ana narra detalhadamente 

como se tornou parte da família Meneses, além da sua repentina mudança após a chegada de 

Nina. Alguns trechos reforçam tal afirmação a respeito, principalmente, de sua “raiva/inveja” 
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10CARDOSO, 1979, p.103 
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pela protagonista: “Padre, acredito ter visto a presença tangível do Diabo e, mais do que isto, 

ter alimentado com o meu silencio, e a minha aquiescência portanto, a destruição latente da 

casa e da família que há muitos anos são as minhas.”9 

Os sentimentos da personagem não se limitam apenas ao que ela demonstra em suas 

confissões, pois a projeção, a qual este trabalho foca, estabelece no que Ana sente a respeito de 

si mesma, seu próprio olhar que se modifica com a aparição de Nina. Para explicar, Roudinesco 

e Plon (1998, p.603) afirmam que a projeção é “um modo de defesa primário, comum à psicose, 

à neurose e à perversão, pelo qual o sujeito projeta num outro sujeito ou num objeto desejos 

que provêm dele, mas cuja origem ele desconhece, atribuindo-os a uma alteridade que lhe é 

externa.” 

As projeções de Ana tornam-se presentes no romance a partir de situações, já em sua 

primeira confissão, que revelam uma mudança para a transgressividade, saindo de um longo 

estado de submissão. “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.”10 Ao dirigir a atenção para Nina, Ana percebe que a protagonista revela tudo o que 

ela vinha escondendo durante anos como esposa de Demétrio, ou até mesmo antes, quando ele 

a moldava para ser um exemplo de comportamento feminino para os Meneses. 

O que pode ser compreendido de forma contundente delega-se ao fato primordial de 

haver uma oposição entre Nina e Ana a partir do que a esposa de Demétrio revela em suas 

confissões como parte principal da construção da protagonista mediante sentimentos que 

mesclam desprezo, inveja e ódio. “Nina devia desparecer, e a execução devia partir de mim.”11 

Não há incoerências na influência da personagem na percepção de Ana sobre si mesma, todavia, 

essa contestação, como já foi explicitado anteriormente, provém da projeção, da identificação 

no outro daquilo que que é desconhecido por si próprio. Ao odiar Nina, Ana odeia a si mesma, 

dessa forma, a personagem não se constitui como uma coadjuvante plana, pois não se trata de 

uma figura pré-moldada em que suas ações, ao longo do romance, poderão confirmar as 

impressões construídas na narrativa. (MOISÉS, 2008). 

Ambas as personagens, Ana e Betty, apresentam duas protagonistas diferentes a 

respeito de uma mesma mulher. Se de uma perspectiva, é notório a indefinição, o mistério 

acerca de Nina, como observa a governanta, por outra, todos os atos da dona da casa já estão 
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pré-determinados no instante em que ela entra para a família dos Meneses, assim Ana 

compreende a protagonista. 

4. Duas protagonistas: a ruína de Nina e a construção de Ana 

A obra de Lúcio Cardoso instaura-se na literatura brasileira como um romance de 

recortes em que peças precisam ser montadas pelo leitor para que se consiga, não facilmente, 

contemplar toda a complexidade da obra. Nesse entremeio, destacam-se os personagens que 

assumem a função de narradores, cada um contribuindo para o desenrolar da história a partir de 

seus pontos de vista, todavia, uma figura merece destacar-se no romance além da protagonista: 

Ana. É fato que, ao ler a obra-prima de Cardoso, essa personagem não se encaixa aos moldes 

planos de um ser fictício, pois ela revela-se num grau de densidade psicológica que poderia ser 

atribuído a um protagonista. 

Nina, entretanto, é a personagem principal na medida em que se constitui como a 

temática central na maioria das narrações, embora não seja a única figura redonda no romance. 

As palavras de Moisés (2008, p. 142) esclarecem com precisão o fato de ambas as personagens 

femininas mais importantes na obra de Cardoso não se caracterizarem como planas: 

Enquanto as personagens planas não evoluem (por dentro), mas que 

se repetem, ao passo que as redondas somente nos dão ideia de sua 

identidade profunda quando, fechado o romance, verificamos que, 

através de tantas modificações, apenas deram expressão à 

multiforme personalidade que possuem: a sua identidade não se 

manifestaria por meio de uma só faceta, mas quando fossem 

conhecidas todas as suas mutações possíveis. 

O protagonismo construído a partir dos olhares de Betty e Ana, no caso dessa última a 

projeção fica mais evidente, compõem uma mulher ligada essencialmente ao desejo das 

próprias ações. Tanto a governanta quanto a esposa de Demétrio não duvidam em relação ao 

aspecto sempre duvidoso de Nina, como se fosse impossível saber realmente quem ela era. 

Note-se que Betty a definiu como uma presença, um ser egoísta, enquanto que Ana, por outro 

ângulo, afirma ter visto na protagonista a imagem do diabo. 

Compreende-se, a partir das impressões construídas pelas personagens coadjuvantes, 

que Nina veio à família dos Meneses para trazer a instabilidade, a destruição da casa, tendo em 

vista que, no processo, a protagonista também fica em ruínas, como se ela também fosse 

“assassinada”. É possível concluir que, para Bethy, a esposa de Valdo é um agente de mudança 

não somente da família mas das atitudes de cada Meneses no decorrer da narrativa; para Ana, 

Nina é um agente de desconstrução para a casa e também para ela mesma, a esposa de Demétrio. 
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Tais considerações, entretanto, não são determinadas no decorrer da leitura de algumas páginas, 

pois tanto a visão dupla em relação à Nina quanto a fragmentação da própria personagem 

contribuem para uma possível imagem desse ser fictício criado por Cardoso. Esses recortes não 

estão presentes somente no campo da ficção, mas também fazem parte da maneira como as 

pessoas conhecem umas às outras, sempre de forma incompleta e fragmentária. (CANDIDO, 

2005). 
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