
 

 
 

“AS QUATRO PAREDES DE MIM MESMO”: CONSTRUÇÃO DO DIÁRIO DE 

ANDRÉ EM CRÔNICA DA CASA ASSASSINADA, DE LÚCIO CARDOSO 

 

Flávia de Castro Souza (UnB)1 

 

Resumo: Crônica da casa assassinada, de Lúcio Cardoso, narra a história da 

decadência de uma família do interior de Minas Gerais, os Meneses, que, 

economicamente arruinada, tenta manter a antiga fidalguia. Através da leitura de cartas, 

diários íntimos, depoimentos e memórias pessoais têm-se acesso aos vários pontos de 

vista que compõem o romance. O trabalho em questão analisa o diário de André num 

exercício de escrita e de leitura que se assemelha ao romance policial. Sobre a teoria 

diarística considerei O pacto autobiográfico, de Philippe Lejeune, O rumor da língua, 

de Roland Barthes, O livro por vir, de Maurice Blanchot, e o ensaio “A literatura e os 

gêneros confessionais”, de Sheila Dias Maciel. Para a análise, apliquei as mesmas 

regras do diário dito real/autêntico ao diário ficcional, pois são feitos da mesma matéria, 

sendo que o que os difere é o trabalho com a linguagem. 

Palavras-chave: Escritas de si; diários; Crônica da casa assassinada. 

 

O livro Crônica da casa assassinada, de Lúcio Cardoso, publicado pela primeira 

vez em 1959, narra a história da derrocada de uma família no interior de Minas Gerais, 

os Meneses. O desmoronamento do núcleo familiar evidencia-se quando Valdo traz, do 

Rio de Janeiro, sua esposa Nina, mulher jovem e deslumbrante, que se torna elemento 

catalisador do combate entre os irmãos. Demétrio, casado com Ana, parece ser 

apaixonado por Nina, a cunhada, a qual apaixona-se por Alberto, o jardineiro, e desperta 

ciúme e inveja em Ana, que começa a observá-los. Acusada de adultério, Nina resolve 

partir da casa e voltar ao Rio, deixando um filho. Após 15 anos, ela retorna para a 

chácara e inicia um caso incestuoso com André, o filho que havia sido criado pela 

família Meneses. Apresentando sinais de doença, Nina resolve partir novamente para o 

Rio, mas retorna após detectar um câncer incurável. Dentro desse universo familiar 

conturbado, o escritor constrói a narrativa de forma que seus leitores pareçam 
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investigadores que vão, aos poucos, reconstituindo a história. Através da leitura de 

cartas confidenciais, diários íntimos, depoimentos pessoais, entre outros gêneros, tem-se 

acesso aos vários pontos de vista que compõem o romance. Nesse artigo, será analisado 

o diário de André, embora não tenha como fazê-lo separadamente das demais narrativas. 

Isso porque, ao mesmo tempo, uma história completa e contradiz a outra, num exercício 

de escrita e de leitura que se assemelha ao romance policial. 

O pacto autobiográfico: de Rousseau à internet (LEJEUNE, 2008) é considerado 

um dos pilares da escrita do eu. O ponto alto da teoria do gênero é a definição 

conceitual de pacto autobiográfico, o qual seria o limite entre a autobiografia e a ficção. 

O teórico ressalta que é importante o leitor saber e aceitar que o texto é autobiográfico 

no momento da leitura. Lejeune evidencia que o pacto é, então, selado entre quem 

escreve e quem lê o texto. Desse modo, na definição de diário tem-se que o gênero 

pressupõe regularidade, fragmentação, registro de datas e repetição. O estudioso dos 

gêneros confessionais teoriza sobre biografias, autobiografias e diários não-ficcionais, 

na qual conjectura a existência real daquele que escreve e daquilo sobre o que escreve. 

No exame do diário de ficção, utiliza-se a mesma teoria remontada para a literatura. 

Assim, considera-se que as regras estabelecidas para o diário dito real, ou diário 

autêntico, são as mesmas válidas para o diário ficcional. 

Ainda sobre as leituras teóricas da escrita diarística, Roland Barthes no texto 

“Deliberação”, em O rumor da língua, afirma que a escrita do diário, para ter valor, 

deveria ser a escrita do mundo e não a escrita do eu, portanto, se assim fosse, deixaria 

de ser diário. O estudioso conclui o texto da seguinte forma: 

 

Noutras palavras, não tenho saída. E se não tenho saída, se não chego 

a discutir o que ‘vale’ o Diário, é porque o seu estatuto literário me 

escorrega por entre os dedos: por um lado, sinto-o, através de sua 

facilidade e obsolescência, como sendo nada mais do que o limbo do 

Texto, a sua forma inconstituida, inevoluida e imatura; mas, por outro 

lado, é mesmo assim um retalho verdadeiro desse Texto, porque dele 

comporta o tormento essencial. Esse tormento, creio eu, reside no 

seguinte: a literatura é sem provas. Deve-se entender com isso que não 

só ela não pode provar o que diz, mas tampouco que vale a pena dizê-

lo. (BARTHES, 1988, p. 371). 

 

Dessa forma, Barthes instaura uma dúvida no seu leitor. Quando afirma que “a 

literatura é sem provas”, o leitor se pergunta: o diário também não pode ser sem provas? 
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Embora seja tácito que o diarista tenha um compromisso com a realidade e a verdade, 

essa afirmação é unânime entre os estudiosos de diário. Isso porque ele poderia 

manipulá-la ou apresentar um ponto de vista parcial e até mesmo fantasioso. Nesse 

caso, então, a resposta seria sim. Ambos, literatura e diário, podem ser feitos da mesma 

matéria, dependendo exclusivamente da realização estética. O que os diferiria seria o 

trabalho com a linguagem. Um diário autêntico que seja bem escrito e tenha temas 

relevantes ao homem pode vir a ser literatura, como é o caso do Diário de Anne Frank, 

publicado em 1947, e do Diário, de André Gide, escrito por volta de 1889 a 1949. Estes 

são exemplos de diários autênticos que vieram a ser publicados e podem ser lidos 

literariamente. Quem poderia afirmar que não existe neles um quê de imaginação? 

Em O livro por vir, de Maurice Blanchot, tem-se outra visão mais radical sobre a 

escrita de diário. Para o ensaísta francês, o diário pressupõe-se que o autor seja sincero e 

obediente ao calendário e à regularidade, enquanto que no discurso literário, não existe 

nada que dê garantia do que está sendo dito. Segundo o autor, os objetos do diário e da 

literatura são contrários porque 

 

é preciso ser superficial para não faltar com a sinceridade, grande 

virtude que exige também a coragem. A profundidade tem suas 

vantagens. Pelo menos, a profundidade exige a resolução de não 

manter o juramento que nos liga a nós mesmos e aos outros por meio 

de alguma verdade (BLANCHOT, 2005, p. 271).  

 

Com isso, o teórico afirma que o diário se atem aos fatos (superficial), exige a 

verdade, relata o real. Já a narrativa é o “lugar da imantação”, da ficção, da fantasia, da 

profundidade, “trata daquilo que não pode ser verificado, daquilo que não pode ser 

objeto de uma constatação ou de um relato” (BLANCHOT, 2005, p. 271). Em sua 

teoria, o diário estaria abaixo da narrativa na hierarquia dos gêneros literários: “o diário 

é a âncora que raspa o fundo do cotidiano e se agarra às asperezas da vaidade” 

(BLANCHOT, 2005, p. 273). Diferentemente de Lejeune, Blanchot duvida da 

finalidade do diário como forma de conhecimento de si mesmo e ironiza: “o diário está 

ligado à estranha convicção de que podemos nos observar e que devemos nos conhecer. 

Entretanto, Sócrates não escreve” (BLANCHOT, 2005, p. 275). 

Na sequência dos estudos sobre diários, a estudiosa Sheila Dias Maciel, no ensaio 

“A literatura e os gêneros confessionais”, segue na contramão de Blanchot ao afirmar 
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que os gêneros confessionais “são, como qualquer discurso, uma produção humana 

entrecortada de ficção” (MACIEL, 2002, p. 1). Para Maciel, literatura e escrita 

confessional não podem ser separadas em categorias hierárquicas porque deveriam estar 

no mesmo plano entre as narrativas. Ela acredita que não existe literatura sem resquícios 

de realidade e que não há literatura intimista ou confessional que transponha exatamente 

a realidade. A autora afirma ainda que o diário é uma tentativa de racionalização da 

experiência do cotidiano e acrescenta que só há escrita diarística quando o texto é 

acompanhado de datas. A escrita do diário é uma escrita em retrospecto, no qual se 

escreve algo que aconteceu em um passado recente, diferente, por exemplo, da 

autobiografia e da memória, as quais tratam de passados mais distantes do ato da escrita. 

Esse passado recém-acabado do diário externaria fatos e sentimentos mais precisos, 

detalhados e objetivos dos acontecimentos cotidianos. 

Lúcio Cardoso: os alicerces da casa 

Lúcio Cardoso era um diarista: enquanto dedicava-se à escrita de textos literários, 

ocupava-se da escrita de um diário que viria a ser publicado, Diário completo. Na 

leitura desse diário, percebe-se claramente alguns apontamentos sobre a matéria que 

permeia toda a sua obra como a influência do catolicismo; a relação com Deus e 

religião; a forma como ele se alimenta da memória nas suas composições; a presença de 

Minas Gerais; a sua constante angústia e solidão; e a necessidade vital do próprio ato de 

escrever. Em vários trechos do diário pessoal que Lúcio mantinha, ele declara que 

escreve para viver:  

 

Escrevo – e minha mão segue quase automaticamente as linhas do 

papel. Escrevo – e meu coração pulsa. […] Escrevo para que me 

escutem – quem? Um ouvido anônimo e amigo perdido na distância 

do tempo e das idades… – para que me escutem se morrer agora. E 

depois, é inútil procurar razões, sou feito com estes braços, estes olhos 

– e assim sendo, todo cheio de vozes que só sabem exprimir através 

das vias brancas do papel, só consigo vislumbrar a realidade através 

da informe projeção desse mundo que me habita. E também escrevo 

porque me sinto sozinho. Se tudo isto não basta para justificar porque 

escrevo, o que basta então para justificar qualquer coisa na vida? 

(CARDOSO, 1970, p. 60). 

 

É interessante pensar que o escritor Lúcio mantinha um diário íntimo e que essa 

característica da vida real está presente na vida ficcional das suas personagens. Como 

diarista e, portanto, conhecedor prático do gênero confessional, o escritor cria 
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personagens que também escrevem intimamente, em forma de diário, caso de André e 

de Betty na Crônica. Vários pensadores e escritores famosos como Virginia Woolf, 

Jean-Jacques Rousseau, José Saramago, Kafka, André Gide utilizavam a escrita do 

diário com alguma finalidade. Embora não seja declarado, o conteúdo extraído desse 

exercício de cotidianamente colocar no papel ideias, metas, pensamentos, relatos, 

muitas vezes está presente também na obra desses escritores. No caso do romance 

Crônica, percebe-se que há pontos comuns entre o diário do escritor Lúcio e o da 

personagem André, resquícios dos pensamentos do escritor que podem ter influenciado 

de algum modo a criação da personagem.  

Gêneros literários: os pilares da casa 

Em Crônica, os personagens que moram na casa da chácara carregam uma 

atmosfera de desentendimento, de inveja, de rancor, de sofrimento, de abandono, de 

angústia, de enfermidade, de ciúme e de insanidade. Essa carga acaba por infiltrar nos 

alicerces, colunas e paredes da casa, mas também é possível que a casa tenha insuflado 

todos esses sentimentos e impressões em seus moradores. Os Meneses se misturam à 

imagem da casa, pois as “pedras argamassam toda estrutura interior da família, são eles 

Meneses de cimento e cal, como outros se vangloriam da nobreza que lhes corre nas 

veias” (CARDOSO, 2004, p. 105). Povoada de ruínas vivas em visível degradação 

social e moral, a casa acaba por se tornar uma crônica de Vila Velha. Os gêneros 

literários atribuídos por Lúcio Cardoso para cada uma das personagens objetivam 

caracterizá-las, além de ter a intenção de causar um desconforto e desconfiança no 

leitor. Este fica sempre à mercê dos relatos em primeira pessoa e dos fragmentos 

recortados e selecionados pelo organizador da história, autor implícito criado por Lúcio 

para amarrar os discursos. Ao aproximar-se dos gêneros autobiográficos, o leitor é 

levado a crer que a intimidade de cada personagem é verídica, já que o gênero 

pressupõe contar sobre a própria vida de forma fiel. No entanto, o que se estabelece é a 

incerteza da veracidade dos fatos porque em cada discurso se estabelece uma verdade 

pessoal que, às vezes completa e outras contradiz o outro eu-narrador. 

No romance, cada personagem se expressa por meio de um gênero discursivo, por 

meio do qual são caracterizados. Assim, André e Betty vinculam-se ao diário, Nina à 

carta, Ana à confissão, Valdo e Coronel ao depoimento, Timóteo ao livro de memórias, 

e o farmacêutico, o médico e o padre à narrativa. A pluriperspectiva do romance 
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Crônica apresenta uma variedade de gêneros discursivos e de vozes. Porém o mais 

importante é detectar a intencionalidade da seleção e do recorte feito pelo escritor Lúcio 

e atribuído ao autor implícito. Além dos gêneros marcados, inclusive no sumário da 

obra, também se pode apontar outros gêneros que estão diluídos na escrita de Lúcio, 

como o poético e o ensaístico. 

Assim, o que se tem a dizer sobre os gêneros discursivos em Crônica é que as 

características estabelecidas canonicamente para cada um dos gêneros é colocada em 

xeque por Lúcio. A forma de escrita de cada excerto, embora convencionada, abre 

espaço para a individualidade e para a subjetividade de cada narrador-personagem. A 

variedade da escrita que compõe o romance demonstra o árduo trabalho estético e 

linguístico do escritor do texto literário. 

Estrutura literária: as paredes da casa 

Para facilitar o entendimento de Crônica, já que o romance não é linear, Mário 

Carelli em Corcel de fogo: vida e obra de Lúcio Cardoso (apud DIAS, 2004) divide a 

obra, didaticamente, em três partes, sendo que os capítulos de 2 a 16 centram-se nos 

fatos da primeira estada de Nina na chácara. Os capítulos de 17 a 38 aborda a segunda 

estada de Nina, após 15 anos no Rio de Janeiro. O primeiro capítulo e os capítulos 39 a 

55, no episódio da agonia e da morte de Nina e a decorrência deste fato na vida das 

demais personagens. 

Dentro da organização estabelecida por Lúcio percebe-se que, além da estrutura 

espiral da obra, a personagem Nina é o centro do romance, tanto ou mais que o próprio 

espaço da casa. Há ainda a presença do autor implícito, aquele que não diz nada, mas 

possibilita que todas as personagens contem sua versão da história. Este autor criado por 

Lúcio recolhe, seleciona, recorta e expõe os excertos de cada personagem. Nessa 

embaralhada estrutura narrativa, deve-se atentar para a ordem e para o conteúdo do 

primeiro capítulo, intitulado “Diário de André (conclusão)”, e do último, intitulado 

“Pós-escrito numa carta de Padre Justino”. Esses dois capítulos são propositalmente 

(des)ordenados a fim de instigar o leitor a buscar respostas e ao mesmo tempo a duvidar 

das histórias narradas. 

Lúcio, apoiado no autor implícito, inicia a narrativa evocando todos os temas do 

romance, por meio da escrita íntima e dramática de André. Ao iniciar o primeiro 

capítulo com a conclusão, intenciona-se que haja um elemento de surpresa, de 
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curiosidade e de assombro no leitor. Essa disposição dos capítulos repercute durante 

toda a leitura do romance. Somos arremessados de imediato em uma trama turbulenta 

criando uma atração desorientada pela história que será narrada. O leitor é arremessado, 

logo no primeiro capítulo, aos temas principais da obra: adultério, incesto, loucura e 

degradação moral. Aos poucos ele retoma cada um desses temas por meio do discurso 

de outras personagens e constrói a trama. O diário de André só é retomado bem mais 

tarde, já na segunda estada de Nina na chácara, a partir do capítulo 17. Sobre o último 

capítulo do romance, a crítica aponta que, provavelmente, houve uma rendição de Lúcio 

ao catolicismo. A declaração de Ana ao padre Justino de que ela seria a verdadeira mãe 

de André pode ser interpretada como uma busca por amenizar o impacto do incesto, 

forçando uma diluição do pecado. Paira na atmosfera em que o leitor está imerso uma 

inverossimilhança, causada por essa reviravolta no romance. 

As vozes das personagens são polivalentes entre si, mantêm-se num mesmo plano 

valorativo, sem que uma se sobreponha à outra, sem que uma se converta em objeto da 

outra. Todos os excertos são equivalentes e igualmente portadores de uma verdade, 

mesmo que subjetiva. Há um encontro de pontos de vista divergentes e convergentes 

que introduz uma questão significativa para o leitor do romance: não é possível 

determinar quem detém a verdade. 

Diário de André: “as quatro paredes de mim mesmo” 

Assim como o diário, o quarto também pode ser um símbolo de intimidade e de 

reclusão, normalmente associado ao lugar de esconder e de guardar os segredos mais 

íntimos de uma pessoa. Ambos podem ser fechados à chave. As personagens de 

Crônica quase sempre estão sozinhas e encerradas num cômodo da casa. Apesar de 

circular por outros espaços abertos, como a Serra do baú, a clareira e o pavilhão, é 

dentro dos espaços fechados que a personagem reflete, escreve e lê o diário. 

Leujeune atribui à escrita do diário algumas finalidades afirmando que quem nele 

escreve utiliza-o a seu serviço, sendo uma forma de debate interior ou uma espécie de 

exame de consciência. O diário de André apresenta também essas características. Em 

Crônica, ele retorna ao seu caderno anos depois de tê-lo escrito e relembra os 

acontecimentos e, inclusive, faz novas anotações à margem das folhas, analisando 

aquilo que viveu e escreveu anteriormente. Outra finalidade do diário de André seria a 

de desabafar, “o papel é um amigo” (LEUJEUNE, 2008, p. 262) e “esvaziamos o 
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coração no papel porque estamos sós, por não poder esvaziá-lo em um ouvido amigo” 

(LEUJEUNE, 2008, p. 276). O personagem revela-se um ser solitário dentro da casa e 

sem ter com quem conversar, André escreve para si mesmo sobre seus sentimentos, 

emoções e impressões. E, por fim, como a intenção do diarista também é poder 

conhecer-se, o diário é tido para Lejeune como “espaço de análise, de questionamento, 

um laboratório de introspecção [...] A aventura do diário é [...] como uma viagem de 

exploração” (LEUJEUNE, 2008, p. 263) e “refugiamo-nos nele, tranquilamente, para 

‘desenvolver’ a imagem do que acabamos de viver e meditar. E para examinar as 

escolhas que devemos fazer” (LEUJEUNE, 2008, p. 276). Em vários trechos do diário, 

André faz reflexões sobre vida e morte, descreve pensamentos imprecisos, relata suas 

incertezas existenciais, faz declarações conturbadas de amor. 

O gênero diário evoca certa ordenação dos acontecimentos, pressupõe uma 

tentativa do diarista de organizar a existência através da escrita. No caso dos trechos 

escritos por André, vê-se claramente essa busca pela organização, apesar da desordem, 

confusão, sentimento de não-lugar e de não-tempo. Ele expõe exatamente o seu eu mais 

íntimo: 

 

Sim, já não há em mim nenhuma dúvida – sei exatamente o que quero. 

[…] Como um homem adormecido durante muito tempo no fundo de 

um poço, acordei e agora posso contemplar face a face a luz do sol. 

Não é amadurecimento, como supus antes, a sensação que me invade 

– é de plenitude. […]. O que mais me assusta, do que primeiro vi em 

torno de mim, é a pobreza da existência alheia. Admira-me que até 

agora pudesse ter vivido apenas em companhia de meu pai, de Betty, 

de tia Ana. (CARDOSO, 2004, p. 253, grifo meu). 

 

A história da casa está intrincada à da personagem Nina, e o diário de André 

ressalta essa afirmação, pois é a partir da chegada dela na chácara que se iniciam os 

excertos de André na composição do romance. Embora se saiba que existe um autor 

implícito que conduz a história e que faz os recortes, o leitor supõe que o personagem, 

provavelmente, já era escritor de diário. Porém, é a aparição de Nina que causa nele 

mudanças, sensações e questionamentos que são transpostos para o caderno de 

anotações. É possível notar que o diário de André concentra-se basicamente na sua 

relação com a mãe, sendo o amor proibido, o incesto e as consequências interiores as 

principais temáticas. Ele relega a segundo plano os comentários sobre as demais 
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personagens e acontecimentos, o que pode ser interpretado como um recorte feito pelo 

autor implícito, pois o leitor tem acesso apenas a algumas partes do diário, sem datas, 

com intersecções e reticências. Todas as demais personagens estão sempre às voltas da 

protagonista Nina, e com André não seria diferente, como se pode verificar no trecho: 

 

s/d – 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. […]. De um só golpe alucinante e mecânico, eu desvendava 

aquilo que constituía a diferença entre um corpo de homem e um corpo 

de mulher, e a sentia, franzina e delicada, como um vaso aberto à espera 

que eu vertesse nele meu sangue e minha impaciência. […] Mas já as 

palavras não nos serviam mais, e não conseguíamos nos identificar 

novamente através de nenhum outro meio que não fosse a atração que 

nos impelia para os braços um do outro, e que afinal uniu nossos lábios, 

no primeiro e no mais desesperado dos beijos de amor (CARDOSO, 

2004, p. 260-261). 

 

O texto de André remete ainda aos moldes do diário íntimo, em particular do 

diário romântico. Isso porque apresenta os desabafos de um adolescente sobre o excesso 

da sua paixão e as transgressões que envolvem o amor proibido. Porém, o que o diferiria 

do diário de um simples adolescente seria a linguagem e a profundidade dos 

questionamentos. Na época da publicação do romance, algumas críticas feitas ao livro 

Crônica se relacionavam justamente à linguagem homogênea e por vezes até 

inverossímil dos registros das personagens. Estas, coincidentemente, se aproximam da 

escrita típica de Lúcio Cardoso, como pode ser visto na escrita do Diário completo. A 

linguagem do diário de André abandona por vezes o compromisso com a realidade e a 

objetividade, aproximando-se mais de uma linguagem metafórica, ensaística e poética.  

Nathalia Saliba Dias, autora da dissertação “A construção da casa assassinada” 

(2006), afirma que, assim como a linguagem, a temática do diário de André também se 

aproxima do romantismo. Dias (2006, p. 98) afirma que “o impulso de morte, a 

transgressão de uma lei ou de um valor em nome de um sentimento, a expressão da 

subjetividade e a confusão interna da personagem” presentes no diário de André são 

semelhantes aos temas do período do Romantismo. 

 

Ela própria não me incitara, não me dissera que era preciso atravessar 

o muro, possuir, romper e anexar os seres que amamos? Amei. Amei 
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como nunca, sem saber ao certo o que amava – o que possuía. […] 

Até o instante em que ouvi um grito romper o ar – e acordei. 

Desfalecida em meus braços, ela arquejava. E pelos meus punhos, 

pelos meus dedos, escorria um líquido que não era sangue e nem pus, 

mas uma matéria espessa, ardente, que descia até meus cotovelos e 

exalava insuportável mau cheiro. […] Morta da minha louca 

experiência. Vivo era eu, e esta consciência me fez ficar de pé, 

transido, olhando a coisa sensível que ainda ofegava sobre a cama 

(CARDOSO, 2004, p. 403-404). 

 

Em toda a escrita da personagem André há indicação de um registro subjetivo que 

prima mais pela expressão do eu interior do que pela realidade objetiva. Essa 

característica foi apontada por Nathalia Saliba Dias, a partir da leitura que liga o diário 

de André à tradição romântica. Tem-se nos trechos do diário estudado uma realidade 

refletida pela subjetividade da personagem, o que aparece por vezes entremeado de uma 

linguagem poética. 

O diário de André, além da expressão desse eu conturbado pela paixão proibida e 

pela transgressão, é também lugar de memória. A personagem, na busca por manter 

nítidas as experiências e as sensações vividas na casa da chácara, tenta escrever de 

forma mais fiel e detalhada possível. Nessa análise, percebe-se que André escreve seu 

diário como forma de conservar a memória, uma das funções apontadas por Lejeune: 

“construir para si uma memória de papel, criar arquivos do vivido, acumular vestígios, 

conjurar o esquecimento” (LEJEUNE, 2008, p. 277). 

 

Deitei-me ao seu lado – que me perdoem a exuberância de minúcias, 

mas prometi a mim mesmo, a fim de conservar na memória uma 

imagem perfeita, fazer subsistir do acontecido tudo o que me fosse 

possível – e imóvel, prestei atenção durante algum tempo ao modo 

intermitente como respirava. Mas logo, sob o lençol, sua mão me 

procurou, ansiosa, fria, até que me atingiu, primeiro o flanco, e foi 

deslizando ao longo do meu talhe, até o ventre – e pousou no local 

exato para onde afluía toda a força existente no meu corpo. Mais do 

que um toque, foi uma pressão o que ela exerceu – e esta pressão, não 

havia dúvida, significava um convite. (CARDOSO, 2004, p. 403). 

 

O gênero ensaístico presente em Crônica não está ligado a nenhuma personagem 

especificamente, mas está presente de forma mais recorrente no diário de André. Em 

todo o romance esse gênero aparece diluído, problematizando questões de ordem moral, 

religiosa, estética e literária. A escrita do ensaio ressalta a apropriação de um discurso, 
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excluindo as críticas tecidas, é livre e pode versar sobre qualquer tópico sem se aliar a 

correntes ou métodos. O trecho abaixo é um típico exemplo de diário ensaístico: 

 

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, encontrando nesta o aveludado de um beijo – “era 

assim que ela beijava” – naquela um modo de sorrir, nesta outra o 

tombar de uma mecha rebelde dos cabelos – todas, todas essas 

inumeráveis mulheres que cada um encontra ao longo da vida, e que 

me auxiliarão a recompor, na dor e na saudade, essa imagem única 

que havia partido para sempre? Que é, meu Deus, o para sempre – o 

eco duro e pomposo dessa expressão ecoando através dos 

despovoados corredores da alma – o para sempre que na verdade nada 

significa, e nem mesmo é um átimo visível no instante em que o 

supomos, e no entanto é o único bem, porque a única coisa definitiva 

no parco vocabulário de nossas possibilidades terrenas (CARDOSO, 

2004, p. 19) 

 

Fora dos portões da chácara 

Ao utilizar o gênero diário como forma de escrita literária, Lúcio Cardoso é 

consciente do trabalho duplo: o romance é ficcional e, portanto, sujeito às normas de 

verossimilhança exigidas, enquanto o diário, no caso também ficcional, tem de ser 

trabalhado de maneira a atender a verossimilhança da obra como um todo. O que se vê 

em Crônica é um trabalho árduo com o texto, no qual Cardoso exercita sua habilidade 

de escrita alternando e aprimorando a linguagem nos vários gêneros, dentre eles o 

diário. Assim, Lúcio, ao escrever o diário de André estaria colocando-se no lugar de 

outro, tornando-se outro. A ficcionalidade literária redimensiona e divide o homem. 

Levando em consideração todo o romance, dividido em seis gêneros distintos, 

percebe-se o movimento de contradição e complementação diluído em todas as 

narrativas que o compõe. O leitor, a cada excerto lido, busca aceitá-lo em sua 

integridade, porém ao ler o trecho seguinte encontra-se diante de outro modo de ver e 

acaba tendo que relativizar aquilo que leu e construir uma nova interpretação dos fatos. 

Todo esse movimento faz com que o leitor, assim como a personagem André do 

romance, sinta-se dentro de uma “gigantesca espiral colorida” (CARDOSO, 2004, p. 

31), na qual todas as certezas são suspensas e torna-se necessário reavaliar toda a 

história narrada. 
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A escrita do diário pode carregar verdades e mentiras, sinceridade e dissimulação, 

seja ela autêntica ou ficcional. A leitura de um diário pode levar o leitor ao 

questionamento e à reflexão sobre a condição humana e sobre qual a essência da vida, 

independente se o diário trata de banalidades do dia a dia ou de grandes questões 

filosóficas. Um simples evento escrito por alguém e posteriormente lido por ele mesmo 

ou por outro remeterá a acontecimentos passados que se fixaram no mundo por meio do 

registro escrito. A matéria do diário é livre e pode ser sobre qualquer coisa, sobre o eu, o 

outro, uma viagem, um livro, uma passagem específica da vida, mas sempre terá como 

foco alguém, ilustre ou desconhecido, e, por isso só, merece atenção. Para Lejeune, 

defensor do gênero, o diário é simplesmente humano. 
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