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A CONSTRUÇÃO LITERÁRIA DE LÚCIO CARDOSO ENTRE CORES E 

CONFISSÕES 

 

Cinthia Lopes de Oliveira (UFJF) 

 

Nasceu Joaquim Lúcio Cardoso Filho, no interior de Minas Gerais, em Curvelo 

em 1912, tendo falecido em 1968, na cidade do Rio de Janeiro, vítima de um derrame 

cerebral aos 56 anos. Iniciou sua carreira literária com a publicação do livro Maleita, 

em 1934. No ano seguinte, publica Salgueiro, ambos muito bem recebidos pela crítica e 

elencados junto às correntes regionalistas da época.  

Em 1936, Cardoso lança seu terceiro livro, A luz no subsolo. A partir daí, 

adentraria de vez na literatura introspectiva, que viria a ser a característica de 

sustentação de sua obra, ampliada e aprofundada nos trabalhos posteriores. Ao se 

desvincular da corrente regionalista e trilhar um caminho oposto, mais introspectivo e 

psicológico, Cardoso atraiu para si uma polêmica sobre a “utilidade” da literatura, qual 

seja, as limitações entre evidenciar preocupações políticas e sociais ou refletir sobre os 

problemas do indivíduo diante de sua existência. Antonio Candido observa que nos anos 

de 1930 houve uma “espécie de convívio íntimo entre a literatura e as ideologias 

políticas e religiosas” que permitia uma penetração dessas temáticas nos textos de forma 

generalizada (CANDIDO, 2006, p. 227). O “romance do nordeste” - expressão que 

caracterizava as produções regionalistas dos anos de 1930 - era considerado pelos 

críticos como o romance por excelência. O primeiro livro retratando a realidade do 

interior mineiro prenunciava uma carreira promissora para Cardoso. Era tido como um 

dos maiores destaques da nova geração. A quebra desse caminho, com a publicação de 

um livro totalmente voltado para questões existenciais acabaria por acentuar as críticas 

contra essa forma supra pessoal de retratar a vida denominada, por vezes, de literatura 

introspectiva ou psicológica. “Vários dos críticos que haviam se encantado com Maleita 

mostravam-se contrários ao novo romance” (SANTOS, 2001, p. 28). 

Além dos já citados, publicou as novelas Mãos Vazias (1938), O desconhecido 

(1940), A professora Hilda e O anfiteatro em 1946. O romance autobiográfico Dias 

perdidos em 1943 e sua obra-prima, Crônica da casa assassinada (1959). Escreveu, 

ainda, peças de teatro, dois livros de poesias, um livro infantil, publicou dois volumes 

de seus escritos autobiográficos em forma de diários, sendo um desses volumes 

publicado ainda em vida em 1960. Aventurou-se como roteirista e diretor de um filme 
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que deixou inacabado. Teve várias histórias adaptadas para o cinema por Paulo César 

Saraceni, Luiz Carlos Lacerda e Rui Santos. Em 1962, quando sofreu o primeiro 

derrame, ficou hemiplégico e afásico. Impossibilitado de falar e escrever passa a pintar, 

com a mão esquerda, imagens que, certamente, já se encontravam descritas em seus 

romances e poemas. Em 1966 recebeu o prêmio Machado de Assis da Academia 

Brasileira de Letras, pelo conjunto da obra. Em 1973 foi publicado um dos projetos 

literários deixado inacabado, o romance O viajante. 

 

Um escritor de diários – gênero híbrido a ser tentado 

 

Caso raro na literatura, Cardoso exercitou a escrita de diários entre os anos de 

1942 a 1962 com intenção específica e declarada de publicação dos mesmos, ainda em 

vida, como parte de um projeto literário híbrido formado de reflexões sobre a narrativa 

ficcional e suas memórias. O projeto inicial incluiria cinco volumes, mas somente o 

primeiro fora publicado pelo escritor em 1960. Os demais manuscritos formaram um 

único volume publicado postumamente em 1973. Para Philippe Lejeune, voltados para o 

futuro, os diários são virtualmente intermináveis, uma vez que “sempre haverá um 

tempo vivido posterior à escrita”, não sendo possível determinar seu término de 

antemão. (LEJEUNE, 2014, p. 316). A tentativa de supor uma data de término dos 

diários, os vincula ao passado, deslocando-os para o campo das memórias ou da 

autobiografia. De caráter híbrido, os diários de Cardoso denotam as influências de suas 

leituras mesclando desde reflexões bíblicas e filosóficas até críticas ao cinema, ao 

teatro, à literatura, à fatos políticos e econômicos, bem como algumas incursões 

pessoais do cotidiano. “Sem dúvida, o ideal como ‘diário’ não é um processo constante 

de autoanálise – convenhamos que nem sempre há dentro de nós grandes novidades, já 

somos tão conhecidos – e sim alguma coisa que participe da invenção. Gênero híbrido, 

a ser tentado” (CARDOSO, 2012, p. 270). Refletir sobre essa afirmação pode suscitar 

algumas hipóteses. Primeiramente, chama a atenção um escritor de diários que não 

privilegie o acontecimento, mas sim as experiências. Torna-se latente a necessidade de 

Cardoso em estabelecer um vínculo com seu leitor quanto ao tipo de leitura que esse 

diário requer. Não uma leitura especulativa da intimidade diária, mas uma leitura 

subterrânea através dos ditos e não ditos. Outra característica híbrida desses escritos diz 

respeito à censura a alguns temas como a homossexualidade, que fica subtendida nos 

escritos. Em se tratando de um gênero de confidências íntimas, os escritos diários 
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remetem à expressão livre de pressões sociais e dos códigos de conduta. No entanto, 

Cardoso submetia os escritos à avaliação de amigos e editores numa espécie de pré-

seleção dos temas a serem publicados. Desse modo, os diários eram revistos, 

modificados, reescritos, numa aproximação da construção narrativa dos romances. 

Segundo Lejeune (2014), a base do diário seria a autenticidade do momento. Um diário 

mais tarde modificado ou podado poderia somar algum valor literário, mas teria perdido 

o essencial, assumindo o risco de se tornar uma autobiografia.   

Nesses relatos diários, Cardoso exercitava sua autocrítica, dava conta do 

andamento de alguns de seus projetos de escrita e testava novos formatos para aplicação 

literária através da fragmentação da memória autobiográfica: “Quem me lê deve ter uma 

sensação de ida e volta, de confusão, de barafunda. Não tenho estética em clareza 

cartesiana, nem mesmo clareza pascaliana. Gosto, porém, de não possuir um estilo mais 

bem acabado” (CARDOSO, 2012, p. 145). 

Em 2012, em comemoração ao centenário do escritor, Ésio Macedo Ribeiro 

organiza os diários cardosianos reunindo-os em um único volume, acrescido de 

entrevistas, textos inéditos e dispersos que circularam em periódicos. Sobre os escritos 

íntimos cardosianos, Ribeiro ressalta a pungência da língua, a elegância e a erudição. 

Para Ribeiro, o resgate desses textos, cuja essência transgride a forma do diário comum, 

tem grande relevância para documentar uma época riquíssima da literatura brasileira, 

 

[...] vislumbrando não só o documento do relato dos acontecimentos 

cotidianos do autor, bem como de sua visão de literatura, das artes 
plásticas, da religião, da ciência, passando pela dor do existir, pelos 

problemas decorrentes de sua profissão de escritor, sem falar nos que 

surgira quando incursionou pelo cinema e teatro, por exemplo, e 

mesmo das suas relações homossexuais (RIBEIRO, 2012, p. 14). 

 

Em análise semelhante, Mário Carelli ressalta a preferência de Cardoso em 

relatar a experiência como a essência dos acontecimentos, observa a forma comedida 

com que Lúcio Cardoso tratava sua vida íntima e realça sua autenticidade quando 

afirma: 

 

Lúcio recusa com insistência escrever um diário de acontecimentos, 
[...] deve anotar essas experiências que são a alma dos fatos. [...] suas 

preocupações espirituais o aproximam muito mais de Julien Green que 

de André Gide. Como esses dois mestres do diário íntimo, Lúcio não 

pode se esquivar a questão da autenticidade da imagem que fornece de 
si mesmo (CARELLI, 1988, p. 113). 
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T. S. Eliot (1989) afirma que nenhum poeta ou artista tem sua significação 

completa isoladamente, assim, o desenvolvimento técnico se alia às experiências 

cotidianas, às leituras, unindo tradição e talento individual. Em “Confissões de um 

homem fora do tempo”, Cardoso afirma sua crença no romance, mas aquele feito de 

uma forma introspectiva, que não privilegie apenas a técnica, mas que seja a magnitude 

da criação visceral, feita da matéria das paixões: “[...] quero acrescentar que acredito 

apenas naquele que é feito com sangue, e não com o cérebro unicamente, [...] no que foi 

criado com as vísceras, os ossos, o corpo inteiro, o desespero e a alma doente do seu 

autor” (CARDOSO, 2012, p. 553). Essa escrita que remete às experiências do próprio 

escritor, marcada pela sua personalidade e que ultrapassa os limites da representação é 

descrita por Ruth Silviano Brandão como “escrita de beira de abismo, obcecada pelos 

temas da violência, do crime, da morte e da paixão mais devastadora, [...] significa, para 

ele, viver ou morrer” (BRANDÃO, 1998, p.25). Brandão observa, ainda, a corporeidade 

da escrita cardosiana, que, numa dicção excessiva produz um efeito apaixonante, não 

encontrando limites, assim como uma avassaladora paixão. “No seu dizer excessivo e 

torturante, o autor constrói uma escrita que diz de uma outra Cena, que está geralmente 

recalcada na literatura realista tradicional, como a presença de paixões avassaladoras e 

aparentemente ilógicas” (BRANDÃO, 1998, p. 31). 

 Para Gilles Deleuze, escrever não era impor uma forma de expressão à matéria 

vivida. “Escrever é um caso de devir, sempre inacabado, sempre em via de fazer-se, e 

que extravasa qualquer matéria vivível ou vivida” (DELEUZE, 1997, p. 11). Dessa 

forma, a escrita é inseparável do devir e dele se avizinha com tal proximidade que se 

torna impossível distinguir os contornos exatos que os diferencie. Esses contornos nem 

de todo imprecisos nem de todo gerais, mas imprevistos é que permitem uma relação 

íntima entre o escritor e sua obra sem que esta seja uma mera transposição de sua vida. 

O equilíbrio entre a introspecção e a imaginação aparece nos romances cardosianos 

garantindo-lhes qualidade literária. Brandão utiliza-se do termo “bordejar o real” para 

caracterizar essa dualidade do fazer literário, em especial, nos escritos reflexivos dos 

diários cardosianos. “Dona dessa escrita apaixonada, a obra de Lúcio Cardoso espanta 

pela força extraordinária de uma palavra excessiva, contorcida em seu movimento 

barroquizante, que não se detém diante dos limites abissais entre a vida e a morte” 

(BRANDÃO, 1998, p. 25). 

A leitura dos escritos íntimos cardosianos permite compreender características 

intrínsecas do escritor, formas de composição das obras, sua visão artística e o 
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conhecimento literário. Além de leituras bíblicas observadas na primeira parte dos 

diários, Cardoso refere-se direta ou indiretamente à escritores clássicos mundiais, além 

de dirigir críticas ou elogios à escritores brasileiros daquela época. O trabalho 

jornalístico, crítico e de tradução, provavelmente, teve grande influência no seu estilo e 

na escolha dos temas de alguns romances. Seu diário revela a leitura das obras de 

Dostoievski, Faulkner, Henry James, James Joyce e Nietzsche, dentre outros, leituras 

essas que se revelam na escrita introspectiva, fragmentada e subterrânea e nos 

questionamentos filosóficos sobre a existência da divindade. A presença do 

sobrenatural, do mítico da dissimulação social e de temas polêmicos como o incesto 

podem ser influências advindas do trabalho de tradução de autores como Bram Stoker, 

Jane Austen, Tolstoi e Daniel Defoe.  

 

As narrativas cardosianas em cores 

 

Outro ponto relevante da constituição dos romances cardosianos é a plasticidade. 

Segundo Marília Rothier Cardoso, o fascínio pela imagem era uma característica dos 

anos de 1930: “A abrangência crescente do circuito do cinema e a abertura de 

possibilidades estéticas, operada pelas vanguardas, aproximavam os experimentos com 

a técnica de filmagem da inventividade nas artes plásticas” (CARDOSO, 2013, p. 24), 

desse modo, as palavras ultrapassavam os limites da representação na escrita e 

buscavam ritmos inusitados articulados por efeitos de luz sombra, movimento, texturas 

e sobretudo cores. Esse projeto cosmopolita de investigação de formas contemporâneas 

que transitassem entre os vários perfis da arte e da cultura se revelava tanto no exercício 

diário da escrita cardosiana quanto no amadurecimento dos seus romances.  

Nas anotações dos seus Diários, entre os anos de 1949 e 1951, estão todas as 

malogradas tentativas de escrever, produzir e dirigir um filme. Através do roteiro 

literário e de cenas do filme inacabado, A mulher de longe, Luiz Carlos Lacerda lançou 

no ano do centenário do escritor, um documentário mesclando imagens e monólogos 

literários. Sônia Brayner (2012) afirma que Cardoso herdou do cinema as técnicas de 

trabalho através de planos e superposições, exemplificadas em Crônica da casa 

assassinada pela figura plástica de Timóteo, travestido em mulher, bem como o tema 

da visualidade representado pela dupla significação das violetas como paixão e morte da 

personagem Nina, nesse mesmo romance.   
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Cardoso estabelecia, através da imagem, uma relação de aproximação entre a 

literatura e o cinema. Ele descreve a necessidade de transportar para o papel figuras que 

povoavam a sua memória e a dificuldade de fazer com que o lápis acompanhasse a 

imaginação: “Se imagino o quadro, vejo-o com tal nitidez, que o cinema me parece a 

única maneira de transmiti-lo. [...] Queria que as coisas assim vistas através do 

pensamento se transformassem em formas vivas” (CARDOSO, 2012, p. 267). 

Nos seus romances iniciais, essa relação não está ainda tão clara, mas já se 

encontra em formação embrionária em contos e novelas, através do uso das paisagens 

como extensão da natureza humana:  

 

No céu escuro as estrelas mal apareciam – a lua estava coberta pelas 
nuvens e só os girassóis pareciam iluminar a sombra. Seus olhos mal 

conseguiram discutir a extensão em que se alargavam as flores; sentia 

apenas o frêmito que encrespava as vagas amarelas e via o leve 
cintilar das folhas de prata. Pôs-se a andar lentamente, aspirando 

fundo, levemente embriagada. Junto dela, corolas mais ousadas 

rompiam os seus limites e se estiravam em longas hastes para o meio 

do caminho. Madalena segurou-as e roçou os dedos levemente pelas 
suas pétalas – elas pareciam fremir e se encolher num tímido receio. 

(CARDOSO, 2003, p. 224)  

 

O trecho diz respeito ao romance A luz do subsolo.  A personagem Madalena, 

deixa a clausura do quarto e desce ao exuberante jardim de girassóis. O contraste se faz 

entre o espaço aberto e harmonioso do jardim e a obscuridade das reflexões da 

personagem. Perdida em pensamentos, enquanto o perfume dos girassóis lhe traz 

lembranças de um passado feliz, Madalena questiona sua lassidão diante do mistério 

que a subjugava: a influência perniciosa do marido. A seguir, uma metáfora remete ao 

espaço do subsolo, temática desse romance. A personagem lembra o discurso de seu 

marido contra a resignação dos seres cujas mãos tremem, pousadas no trinco da porta, 

sem coragem de abri-la. Esse seria o desafio do homem subterrâneo pois no espaço do 

subsolo, poucos têm coragem de penetrar e aceitar a essência do mal que nos habita, 

sem se deixar levar pela loucura. 

Em seus últimos romances, a relação com as imagens se intensifica aliada à 

fragmentação do tempo e à relativização das verdades. Em Crônica da casa 

assassinada, Nina é a personagem que não se adapta à vida interiorana de Vila Velha, 

cidade fictícia, criada pelo escritor. A empregada Betty, em suas reminiscências a 

descreve como uma mulher de extraordinária beleza, mas, acima de tudo, uma mulher 

de presença que parecia irradiar a própria luz iluminando a paisagem.  Nina viverá todo 
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o romance sob a suspeita do pecado de um incesto. Seu filho André será seu amante e 

lhe jurará fidelidade até os instantes finais de sua morte, vitimada por um câncer. A 

visão do corpo deteriorado de Nina encerrará a decadência dos Meneses - família 

tradicionalista do interior mineiro que se vê em ruínas pela falência de suas riquezas e 

de seus valores. Na obra cardosiana a decadência do corpo reflete a do meio impondo 

uma marca de fragilidade, destarte as marcas da ruína determinam a perda das ilusões 

de um sujeito que se encontra entre a angústia da resignação e um ato desesperado de 

paixão. 

 Em Crônica da casa assassinada, as personagens femininas Ana e Nina são 

construídas por valores opostos contraditórios expressos pelo contraste das cores e suas 

respectivas representações: a sobriedade do preto e a exuberância das cores quentes. No 

diário de André, a revelação do momento em que o filho toma consciência da mãe como 

uma mulher sedutora se apresenta, em forma de uma marginália pós-escrita, que trazia a 

descrição do vestido que a mãe usara na noite do baile, deixando viva na memória de 

André para sempre o efeito da figura feminina como uma pintura imemorial e 

definitiva:  

 

Era vermelho, escuro e encorpado, tão agradável ao tato quanto o 

cetim. Sua linha era simples, envolvia-a apenas como uma túnica que 

deixasse livre o nascimento dos seios, para desaguar depois, numa só 
vaga, extensa e cheia de melodia. Cobrindo essa túnica, um véu de 

gaze preta, recoberto de vidrilhos, que cintilavam assim que ela se 

movia – e que consciência do seu encanto possuía ela, ora estacando, 

ora movendo-se com estudada lentidão, infalível como as mulheres 
que sabem aquilo que vestem (CARDOSO, 1996, p. 225-226).    

  

Abrindo mão das características físicas, Cardoso sempre se utiliza da visão das 

outras personagens para a descrição de Nina, privilegiando sempre as cores, sensações e 

impressões que a personagem causa. Assim, a força das personagens se faz pela imagem 

do perfil psicológico a que o leitor terá acesso através das cartas, confissões e relatos de 

diversos personagens. A soma dos capítulos permite ao leitor montar uma Nina 

caleidoscópica, às vezes fútil, às vezes frágil, outras vezes sedutora e por fim, 

enigmática, mas nunca definitiva. Em oposição, Ana vai se revelando como uma grande 

manipuladora da verdade. A princípio descrita como “uma peça ou um detalhe dos 

móveis” (CARDOSO, 1996, p. 233), suas memórias vão delineando contornos mais 

nítidos e sua ação se tornará decisiva na trama. A impressão de resignação vai dando 

lugar a uma personagem forte, fiel representante das relações de aparência e na 
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hipocrisia presente nas cidades interioranas retratadas por Cardoso. A constituição de 

personagens opostas quanto à voluptuosidade e a certeza das tradições permite que 

Cardoso insira nas narrações de um padre afirmações polêmicas como “O diabo [...] não 

é como você imagina. Não significa a desordem, mas a certeza e a calma” (CARDOSO, 

1996, p. 336), complementando em outro trecho que na imutabilidade das relações não 

existiria lugar para o amor. As declarações polêmicas de Padre Justino colaboram para 

humanizar o pecado de Nina e reforçar a contravenção do caráter conservador de Ana. 

Trechos das cartas de Nina confirmam o caráter dúbio dessa tradição da família mineira 

que se amparava em valores morais ultrapassados:  

 

[...] o rumor que tanto temem não atinge a mim, conforme podem 
supor, mas aos Meneses. Aos Meneses de Vila Velha, desse velho 

tronco cujas raízes se aprofundam nos primórdios de Minas Gerais. 

Ah, não posso deixar de sentir certo prazer ao dizer isto, evocando a 
imagem de Demétrio, trêmulo ao seu despeito, e Ana, erguendo a 

cabeça quando passa ao meu lado, e, no entanto, espiando por trás de 

todas as venezianas que encontra (CARDOSO, 1996, p. 36). 

 

Enquanto família defensora dos bons costumes, os Meneses abrigam em sua 

casa o adultério, o preconceito e um possível incesto de forma dissimulada. As veladas 

marcas desses temas se refletem na deterioração da casa e do corpo em pecado. No 

microcosmo da casa, cada personagem guarda seus segredos. Vivendo em conflito, se 

amparam em comportamentos refletores de modelos de conduta pré-determinados que 

não representam de fato nem a realidade das vivências, nem o realismo das paixões 

humanas.  Carelli observa a geografia imaginária que Cardoso propõe para o romance: 

 

O valor simbólico dos espaços define-se de modo bastante claro: a 
casa com seus códigos rígidos é o centro, o jardim constitui o espaço 

da transgressão, o Pavilhão desempenha um papel alternativo. Vila 

Velha é o lugar que reflete a imagem legendária da família. Por fim, o 

Rio de Janeiro, o alhures, a capital, é também dotado de valor mítico 
(oposto ao da Chácara) na consciência de certos personagens – um 

paraíso ilusório (CARELLI, 1988, p. 205).  

 

A nomenclatura utilizada para denominar a cidade ficcional – Vila Velha – 

encerra o sentido da tradição ultrapassada. E serve para realçar o contraste entre a 

família enclausurada em uma casa velha, com a tradição esfacelada exposta pelas 

fissuras e pela tinta desbotada das paredes sendo confrontada pelo novo, pela 

jovialidade da mulher vinda da capital do Rio de Janeiro, representando a modernidade 
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e a quebra dos tabus. Cardoso expõe as feridas da sociedade patriarcal mineira através 

da saga dos Meneses, uma família em decadência que esconde suas chagas, 

sobrevivendo de aparências. O mundo das aparências é reforçado pela caracterização 

dos vestidos luxuosos de Nina, personagem sempre envolta em uma áurea de beleza e 

jovialidade que não se esvai com o tempo. A beleza de Nina somente sucumbirá à morte 

pois despojada de toda a vaidade, ela será velada enrolada apenas em um lençol branco.  

A força das descrições cardosianas se faz presente nas imagens da beleza e da 

dor. A beleza antes cultuada como uma forte presença feminina se esvai nas 

complicações da doença. Aprofundando o enredo já traçado da decomposição do corpo 

enquanto representante da casa como instituição ou da família tradicionalista dos 

Meneses, Cardoso particulariza, em detalhes, o enraizamento do câncer: 

 

Dona Nina achava-se realmente em muito mal estado: da borda do 

seio, que era de onde partia o filamento principal, e que já se mostrava 

quase que inteiramente de uma cor roxo-escuro, sucedia-se uma série 
de manchas que ia finalizar nas costas, o que indicava no interior uma 

série de tumores bastante difíceis de serem extirpados. [...] a pele, nas 

costas, já se esgarçava aqui e ali, mostrando lábios entrepartidos como 
os de um fruto já muito maduro [...] e para que compreendam bem 

minha impressão, ela parecia estar-se decompondo em vida 

(CARDOSO, 1996, p. 449). 

 

A tessitura das cores 

 

Até 1962, Cardoso estabelecia com a pintura uma relação amadora. Desenhava 

cenários para suas peças e pintava ocasionalmente personagens ou cenas da infância. 

Conhecia alguns pintores e artistas e apreciava sobremaneira os quadros de Van Gogh. 

Após o primeiro derrame, impedido de escrever romances passou a se expressar apenas 

através das pinturas, cenas que provavelmente habitavam seu mundo ficcional e suas 

lembranças do passado. Carelli deixa um questionamento chave para o início de uma 

discussão mais profunda sobre a relação da imagem nas obras literárias e nas pinturas de 

Cardoso, qual seja: “Que ligações podemos estabelecer entre o escritor que julga 

‘escrever como se desenhasse’ e o artista que pinta porque não pode mais escrever 

romances? ” (CARELLI, 1988, p. 81) São questões que podem parecer contrárias ou 

excludentes, mas tratando-se da obra cardosiana que se caracteriza pelo confronto dos 

extremos, talvez seja a melhor forma de descrição da relação entre a sua escrita e a 

pintura. Provavelmente, Cardoso não se dedicaria à pintura se não fosse obrigado a 
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fazê-lo pelas restrições impostas após o derrame, mas sem dúvida, o germe da 

representação através de imagens e planos já lhe era característico pela sua aproximação 

às artes cênicas e pela observância e relevância das paisagens e das cores em seus 

poemas e romances. 

Andréa de Paula Xavier Vilela, ao estabelecer um estudo sobre a pintura de 

Cardoso, afirma que essa carregava a força da presença do escritor, numa relação 

corpórea que se transmutou da escrita para as telas. Quando ela analisa as marcas 

residuais que um pintor ou desenhista deixa no branco do papel conclui que a atitude 

gestual se concretiza pelo trajeto da pincelada em traços espontâneos que vincam a tela, 

dão personalidade e denunciam a subjetividade do artista: 

 

É dessa qualidade a pintura e o desenho de Lúcio. Quando faz uso da 

superfície nua para registrar suas impressões pictóricas das coisas, ele 
o faz de maneira a deixar sua marca gestual no suporte. Tanto as obras 

anteriores à doença quanto as posteriores detêm essa característica. Há 

uma relação física com a matéria pictórica, de tal sorte que, quando se 
viu inutilizado na fala, ao voltar-se para a pintura como possibilidade 

expressiva, dispensou o uso de pincéis e passou a pintar com os dedos. 

Assim, sejam pinturas a óleo, pastel ou desenhos a crayon, Lúcio 

mantém com os meios expressivos de que se utiliza uma ligação 
corpórea (VILELA, 2007, p. 103).  

 

A análise de Vilela reforça a questão já levantada por Carelli de que escritor e 

pintor achavam-se tão entrelaçados em sua relação com a imagem como forma 

representativa da arte que seria impossível tentar delimitar a ação de um sobre o outro. 

O exercício da representação da escrita em cores se apresenta, duplamente, pelas 

infindáveis vezes em que o uso da linguagem, quase cinematográfica, transformou em 

quadros, as imagens que o romance descrevia, da mesma forma em que, na 

impossibilidade de revelar as narrativas que ainda lhe restavam na memória, Cardoso, 

utilizando-se das mãos, imprimiu cada palavra à tinta, a fim de cumprir o exercício 

cíclico de trazer à tona personagens e cenas que povoavam a sua abstração artística, em 

dimensões tão subjetivas e dramáticas quanto possível, dentro de um projeto artístico de 

fazer do romance uma expressão da alma. Assim, ainda que uma tenha se tornado 

substitutiva da outra, as duas vertentes se completam.   

Por fim, cabe ressaltar a relevância de um estudo mais aprofundado que dê conta 

das particularidades das influências literárias e artísticas, bem como do alcance da 

inovação da obra desse escritor. O estudo comparativo dos diários e da obra narrativa e 

plástica de Cardoso permite delinear os caminhos e projetos de sua criação literária. A 
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fragmentação presente nos romances e nos diários, aliada aos temas polêmicos e 

controversos, dão vida a uma obra rica em experimentação. Obra essa entrecortada por 

elementos simbólicos que, amalgamados à corporeidade da linguagem e à textura das 

cores, estabelecem um diálogo amplo com a arte da representação.  
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