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RESUMO 
 

O estilo de Lúcio Cardoso inicialmente visto como regionalista, como 
também o seu caráter polêmico avesso ao movimento e à crítica da 

primeira metade do século passado o deixou escondido e adormecido, 
longe da elite literária. Pertencente a corrente intimista do romance 

brasileiro, seus últimos livros, parte de sua “obra definitiva” como define o 
próprio autor, retratam personagens perturbados e divididos, obcecados 

pela morte e isolamento, cercados por uma atmosfera de degeneração 
gerada pela tensão entre a estagnação e conformismo humano com o 

ideal libertário barrado pelas leis católicas e o tradicionalismo interiorano 
de Minas Gerais. O personagem cardosiano se define em suas 

características quando se comporta de modo contrastivo com o espaço. 

Este trabalho se propõe a analisar a configuração espacial do livro 
inacabado O Viajante, destacando a criação e a representatividade da 

cidade fictícia de Vila Velha, situada na zona da mata mineira, através de 
uma perspectiva literária pautada no sagrado da obra de Huxley e de 

Mircea Eliade, e também no aspecto ideológico-religioso de Feuerbach. 
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É inevitável pensarmos a obra de Lúcio Cardoso e não 

contemplarmos Minas Gerais, dotada de todo seu tradicionalismo 

anacrônico, de suas verdades, necessidades e impossibilidades, de toda 

sua mineiridade tantas vezes perseguida por Lúcio em sua obra e 

apontada em entrevistas, mas que ao combatê-la revela a impossibilidade 

– como narra Cássia dos Santos, parafraseando Hélio Pellegrino – “de 

destruir algo que, em sua essência o compunha”. (SANTOS, 2006, p. 65) 

  

Esse caráter dicotômico permeia toda a sua obra, ficcional ou 

não, revelando dualidades como ódio e nostalgia com relação a Minas 

Gerais, baseadas no produto da transformação social, na queda do 

patriarcalismo, mas, principalmente, o que mais o incomodava, e em 

parte também se identificava, era o conservadorismo hipócrita, pois se 

apoiava em um passado já em ruínas, em uma grandeza inexistente.  

  

Esta crítica ao conservadorismo talvez seja mais aparente e 

tenha como grande alvo o tradicionalismo católico, que segundo Egon de 

Oliveira Rangel forma a principal temática de seu Diário, publicado pela 

editora Elos no ano de 1960, no qual se destaca o seu perfil religioso 

pouco ortodoxo, que negava o Cristo proclamado pelas igrejas, mas 

acreditava em um cristianismo “sombrio”, permeado pelas noções de 

pecado e culpa, creditando-lhes a principal motivação da fé cristã, 

desmistificando o conceito de santidade ligada a salvação e do 

extremismo puritano como forma de conduta cristã. 

 

Deus está presente desde a primeira fissura 

que sofre o mal ou a natureza queimada do 
pecador, está desde o menor início, desde o 

balbucio que pôs a Graça em movimento, e 
que fez deste homem aparentemente 

empedernido, o último talvez de seus 
semelhantes, um caminhante progressivo no 

caminho do bem. 
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Não, não podemos supor como os puritanos, 
como os protestantes, que a palavra de Deus 

deve ser vivida imediata e in totum, com toda 
a energia e severidade, para que haja 

"salvação". A palavra de Deus não é uma 
ordem esclerosada, é um voto fluido de amor. 

Desde que se crê na palavra de Deus, não é 
possível fazer do pecado um habitat natural, 

mas também não devemos julgar 

irremissivelmente perdidos os que, louvando a 
palavra de Deus, ainda fraquejam diante do 

pecado, sem forças para preferir o bem ao 
mal. Imaginar que todos pudéssemos escolher 

de pronto, sem titubear, é criar apenas uma 
casta fria de presunção e de orgulho. O 

catolicismo, vangloriemo-nos ou não disto, 
prevê quedas, desfalecimentos, redenções. 

(CARDOSO, 1960, p.160-161) 
 

Grande parte dos críticos, incluindo amigos e contemporâneos, 

explicam ou pelo menos sugerem que o principal motivador deste conflito 

religioso está relacionado a sua condição de homossexual, que mesmo 

não sendo tratada de forma explícita na obra não-ficcional, possibilita 

afirmar que esta condição significa a impossibilidade de vivência de uma 

fé cristã plena, pois em sua própria perspectiva esta conduta era 

pecaminosa, transgressora dos limites impostos pela igreja católica, 

levando-o a adotar uma postura dilemática entre culpa e rebelião, que 

incentivara a construção de uma incompleta “obra definitiva730”, tendo 

como principal temática o apocalipse.  

  

É sob esta perspectiva apocalíptica que nasce Vila Velha, cidade 

ficcional localizada na zona da mata mineira, e que já remete, em uma 

análise toponímica, ao caráter de atraso e estagnação. Apocalíptica 

porque nascera condenada a extinção, e cuja remissão e justificação se 

manifestam através da morte, do extermínio, e a vida é representada 

                                                 
730

 A obra definitiva é composta pela Crônica da Casa Assassinada, O viajante (incompleto) e Requiem 

(rascunhos). 
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como sinônimo de perturbação e sofrimento, exposta através de temáticas 

como incestos, assassinatos, suicídios e estupros. 

  

O que, inicialmente, com a construção de Vila Velha pretende 

alcançar “o mito de um país agonizante” (CARDOSO, 1960, p. 249), se 

delimita a atacar Minas Gerais, como podemos ver neste trecho de uma 

entrevista cedida a Fausto Cunha do Jornal do Brasil, em 1960: 

 

O Diário, como a Crônica, como O viajante, 

que será lançado dentro em breve pela 
Livraria José Olympio, tem para mim, pessoa 

humana e não escritor, o significado de um 
formidável movimento de luta e de 

insubmissão, contra esse elemento 
discordante, atroz e mesmo atentatório à 

grandeza de Deus que se chama a minha 
infância, sua permanência, pelo menos no que 

ela tem de mais ilegítimo e de mais poético. 
[...] 

Meu movimento de luta, aquilo que busco 

destruir e incendiar pela visão de uma 
paisagem apocalíptica e sem remissão, é 

Minas Gerais. Meu inimigo é Minas Gerais. O 
punhal que levanto, com a aprovação ou não 

de quem quer que seja, é contra Minas Gerais. 
Que me entendam bem: contra a família 

mineira. Contra a literatura mineira. Contra a 
concepção de vida mineira. Contra a fábula 

mineira. Contra o espírito bancário que assola 
Minas Gerais. Enfim, contra Minas, na sua 

carne e no seu espírito. Ah, mas eu a terei 
escrava do que surpreendi na sua imensa 

miséria, no seu imenso orgulho, na sua 
imensa hipocrisia. Mas ela me terá, se for mais 

forte do que eu, e dirá que eu não sou um 

artista, nem tenho o direito de flagelá-la, e 
que nunca soube entendê-la como todos esses 

outros - artistas! - que afagam não o seu 
antagonismo, mas um dolente cantochão 

elaborado por homens acostumados a seguir a 
trilha do rebanho e do conformismo, do pudor 

literário e da vida parasitária. Ela me terá - se 
puder. Um de nós, pela graça de Deus, terá de 

subsistir. Mas acordado.  
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Cássia dos Santos, em trabalho já citado, destaca os trechos que 

foram omitidos nesta entrevista, nos quais “Lúcio se manifesta 

contrariamente à „religião mineira‟, ao „jesuitismo mineiro‟ e ao „espírito 

judaico que assola Minas gerais‟, incluindo a religiosidade entre o conjunto 

de elementos que o indisporiam em relação ao seu estado 

natal”.(SANTOS, 2006, p. 59) 

  

Minas Gerais atinge extrema importância na obra e passa a ser o 

principal foco do escritor a partir da criação de Vila Velha, criação esta tida 

por ele como parte de obra-prima. Fica fácil percebermos as relações de 

semelhanças entre a sua “obra definitiva” e aquilo que Lúcio entendia por 

verdadeira obra de arte, por verdadeira literatura, como podemos 

contemplar em uma entrevista cedida a Edson Guedes de Morais em 

1957, em que o escritor afirma que não imagina romances como 

divertimento e que seu intento era inquietar. Logo em seguida, neste 

mesmo trecho, afirma que se um livro é “poeticamente realizado” o leitor 

pode mesmo se aborrecer e em casos plenos até adoeça fisicamente, “o 

que importa é o caos”. Ainda demonstrando o conceito de perfeição 

artística do escritor, podemos ver esta mesma postura em trecho extraído 

do seu Diário: 

 

Não sei se é novo o que digo, que me importa, 

mas não só a filosofia, como toda arte que se 
conta como tal, não deve permitir ao homem 

nenhum sentimento de tranqüilidade. Tudo o 
que é belo, só deve ser útil para fazer crescer 

nossa impressão de intranqüilidade. A beleza é 
o supremo espasmo, a angústia máxima, o 

sentimento maior de furor ante a fragilidade e 
a possibilidade de destruição de tudo. E é 

assim, sob o terror, que o homem se realiza 
integralmente. (CARDOSO, 1960, p.48).  

 

Creio que já podemos presumir os caminhos estéticos tomados 

por Lúcio em sua obra ficcional. Pertencente a corrente intimista do 

romance brasileiro, seus livros, destacando os que ele chamou de “obra 
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definitiva”, retratam personagens perturbados e divididos, obcecados pela 

morte e isolamento, cercados por uma atmosfera de degeneração gerada 

pela tensão entre a estagnação e conformismo humano com o ideal 

libertário barrado pelas leis católicas e o tradicionalismo interiorano de 

Minas Gerais. O personagem cardosiano se define em suas características 

quando se comporta de modo contrastivo com o espaço, que se repete em 

suas três últimas obras com o nome de Vila Velha. 

 

Delimitando a análise apenas ao livro O Viajante, percebemos 

neste contraste o principal tipo de ambientação usado na construção 

narrativa de Lúcio, a ambientação dissimulada ou obliqua, que segundo 

Osman Lins (1978, p. 83-84) é identificada pelo “enlace entre espaço e 

ação. [...] Assim é: atos da personagem, nesse tipo de ambientação, vão 

fazendo surgir o que o cerca, como se o espaço nascesse de seus próprios 

gestos”.   

 

Na obra cardosiana o espaço se destaca por sua importância e 

influência sobre as personagens. Ainda na teoria de Lins, que distingue 

espaço e ambientação e os define como denotativo e conotativo, 

respectivamente, há outro tipo de ambientação, a franca, isto é,  

 

aquela em que o narrador introduz, pura e 

simplesmente a descrição física do ambiente, 
estabelecendo um hiato ao desenrolar da 

ação. Neste caso, a ambientação não contribui 
para a compreensão da trama, ou do estado 

de espírito da personagem. Funciona, tão 
somente, como uma moldura, um pano de 

fundo dos acontecimentos. O leitor poderia 
pular este trecho, e em nada seria prejudicada 

a compreensão do enredo. (Atlas das 
representações literárias de regiões 

brasileiras, 2006, p.23)  
 

Esta ambientação, criada pelo narrador, também está presente 

em O Viajante, mas destoando da teoria de Lins, a descrição física da obra 
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não funciona apenas como moldura, não é simples, tampouco pura, pois é 

sempre conotativa; e o que parece ser apenas pano de fundo, por vezes 

adquire papel decisivo na ação dos personagens, de forma direta, ou às 

vezes sugestiva, como podemos ver nesta passagem do livro: 

 

Como um só corte, de lado a lado, a paisagem 

se abria, seca, inóspita, destituída de qualquer 
espécie de graça. O barranco, desde o alto, 

vinha descendo em corcovas bruscas, 
semeado de pedras, até o leito quase seco do 

riacho. Lá, com a cabeça metida naquela água 
lamacenta, um bezerro apodrecia, com as 

víceras de fora, cercado de urubus que o 

disputavam com voracidade. Donana, enojada, 
ergue a vista – e o céu que divisou, de um 

azul turquesa sem amenidade, dilatou-lhe o 
peito num suspiro. Tocou o braço de Zeca, que 

se inclinava sobre o espetáculo dos urubus. 
(CARDOSO, 1973, p. 12-13).  

 

Tomando como base a teoria de Tomachévski sobre motivação 

caracterizadora, podemos notar uma motivação homóloga, pois o espaço 

condiz com o estado de alma das personagens, como se torna freqüente 

na obra de Lúcio. Logo após esta passagem, Donana empurra Zeca do 

barranco, indo parar “lá embaixo [...], de borco, com metade da cabeça 

mergulhada na lama – exatamente como a rês, a alguns metros de 

distancia”.(CARDOSO, 1973, p.15). Não é difícil vermos na descrição 

espacial adjetivos como “escuro”, “frio”, “seco”, “triste”, “melancólico”, 

“inóspito”, justamente se relacionando de forma direta com as ações dos 

personagens. 

 

Por último, a ambientação reflexa é escassa em O Viajante, pois 

o espaço quase sempre não é percebido pelos personagens, que mesmo 

estando ligados de forma intensa a ele, não se dão conta da força 

exercida por Vila Velha, revelando o caráter de prisão deste espaço 

provinciano. Mas é na ambientação dissimulada que aparecem as 

principais características do espaço, de forma implícita na postura dos 
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personagens que permite a percepção de uma ideologia controladora e 

opressora, regida por padrões religiosos do início do século XX, sendo o 

principal fator de alienação e tormento dos personagens, para as quais 

todo rompimento é tido como transgressão e invariavelmente punido, ou 

recompensado, com a morte. 

 

Essa ideologia, que tem como base as leis católicas, é 

responsável pela divisão dos personagens em dois distintos núcleos dentro 

da obra de Lúcio Cardoso. No primeiro núcleo aparecem os personagens 

responsáveis pela construção do espaço e afirmação da ideologia, que 

vivem em total estagnação e conformismo com a realidade do interior 

mineiro; são tidos como figuras planas na obra. Já os personagens 

pertencentes ao segundo núcleo definem a essência do herói cardosiano, 

movidos por um ideal libertário; principalmente representados por 

sentimentos e desejos carnais, são levados a um  

 

eterno estado trágico, representado pela 
aporia entre a fé e o pecado do desejo carnal, 

que é resultado da miséria da carne humana e 
que representa a essência do Mal. Este 

homem, solitário, desesperado, esvaziado na 
sua existência, escravizado, doentio, imerso 

no caos da noite eterna e na impossibilidade 
de perceber o mistério do espaço que o ronda, 

peca, o que causa angústia, tormento e 
remorso. Este estado psíquico leva à 

melancolia, à tristeza, e, sobretudo, à 
condenação. Como este homem não consegue 

vislumbrar uma solução para seu estado, só 
lhe resta a autodestruição, seja pela morte ou 

pelo suicídio. Somente assim é que o homem 

atinge uma harmonia, cuja luz permite receber 
a misericórdia e a graça divinas. (BRAGA 

FILHO, 2008, p. 8). 
 

Talvez possamos afirmar como Camus (1989, p.30) que “os 

grandes sentimentos trazem junto com eles o seu universo, esplêndido ou 

miserável”, mas que independente de ser esplêndido ou miserável, ou se 
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este ideal libertário se manifesta pelo amor ou pela morte, pela verdade 

ou pela hipocrisia, o universo que este sentimento carrega entrará em 

conflito com o espaço tradicional de Minas, levando o eu a uma vida 

condenada, a um eterno tormento. 

  

Tomando como base da construção semântica do espaço o 

primeiro núcleo de personagens, podemos observar a representatividade 

de Vila Velha e a força exercida por ela, revelando, principalmente quando 

observamos que esta influência não é percebida pelos próprios 

personagens na ambientação reflexa ou quando a conduta dos mesmos 

nos permite a percepção de uma ideologia opressora através da 

ambientação dissimulada, uma forma suprema de alienação, movida em O 

viajante por uma ideologia cristã. 

  

Marilena Chauí, parafraseando a filosofia de Hegel sobre 

alienação aponta 

 

que o exterior e o interior são as duas faces do 
Espírito, são dois momentos da vida e do 

trabalho do Espírito. Essas duas faces 
aparecem como separadas, mas essa 

separação foi produzida pelo próprio Espírito, 

ao se exteriorizar nas obras e ao se interiorizar 
compreendendo sua produção. Ora, quando a 

interiorização não ocorre, isto é, quando o 
Sujeito não se reconhece como produtor das 

obras e como sujeito da história, mas toma as 
obras e a história como forças estranhas, 

exteriores, alheias a ele e que o dominam e 
perseguem, temos o que Hegel designa como 

alienação. (CHAUÍ, 1980, p.40-41) 
 

Esta impossibilidade do Espírito de identificar-se com a sua 

própria produção torna-a algo externo a ele, e de fato se faz estranho e 

perigoso. Embora eu não concorde, Ludwig Feuerbach define como 

suprema alienação a religião, pois o homem não reconhece que este Ser 

superior em que projeta a sua essência foi criado por ele mesmo,  não 
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interiorizando a sua obra, mas separando-a criando “um poder que os 

domina e governa” (CHAUÍ, 1980, p.54-55), pois, para Feuerbach, o 

fenômeno religioso deriva de uma questão exclusivamente humana. 

  

Em seu livro A essência do cristianismo, publicado em 1841, fica 

explícito sua tese de que Deus é apenas uma projeção da própria essência 

humana, o qual foi criado pelo homem e não o inverso, sugerindo desta 

forma que a religião é uma idolatria, pois o homem adora a sua própria 

imagem, apontando ainda que a consciência que ele tem de Deus é a 

consciência que tem dele próprio, pois são a mesma coisa. Feuerbach não 

busca discutir a legitimidade da fé ou a razão de ser da religião, mas de 

uma óptica histórica anseia em captar a sua significação e as motivações 

de sua origem em um processo que ele chamou de “genético-crítica”. Por 

isto o sentimento religioso se mostra como algo positivo na obra do 

filósofo, pois se revela como sentimento de conveniência, em que a 

religião tem papel de refrigério diante das dores e angústias da vida, uma 

vez que Deus é a subjetivação da realização de todos os anseios 

humanos. 

  

Tendo em vista o conceito de alienação e a criação de um poder 

soberano que domina o próprio homem, como vimos a pouco, podemos 

afirmar como Feuerbach que “a religião nos priva e rouba a nossa própria 

essência” (FEUERBACH, 2002, p.289), ou seja, diante de uma dualidade 

de querer e poder, onde querer habita no plano infinito das possibilidades 

e da imaginação, e poder está restrito ao plano finito da natureza, quando 

o homem subjetiva uma representação imaginária, uma essência perfeita 

e onipotente em um Ser superior através do processo de exteriorização e 

não reconhece a sua produção, posteriormente  absorve esta mesma 

criação como padrão ou lei que distingui da sua própria essência, de sua 

própria natureza, e então surge o principal fator de tormento dos 

personagens da obra de Lúcio Cardoso, o pecado, a transgressão.  
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Enquanto o herói cardosiano se constitui quando se comporta de 

modo contrastivo com o espaço, isso inclui a transgressão, os 

personagens secundários e planos de O viajante, que como dito 

anteriormente são responsáveis pela construção do espaço e afirmação da 

ideologia, agem de forma opressora, trazendo julgo e acusação, como é o 

caso de Dona Isaura, que representa o conservadorismo católico, ou 

mesmo Inácia, mãe de Sinhá, como podemos observar no exemplo: 

 

_Que faz você menina? Basta de faceirices. 

E ela sabia que tudo o que não fosse fumo e 
tristeza, e silêncio, e rotina, era faceirice, 

inutilidade, veneno, presunção. E uma última 
vez ela olhava o espelho que a umidade da 

parede ia corrompendo – pequena porta de 
um mundo onde ela talvez nunca penetrasse, 

onde as coisas resplandeciam e se tornavam 
diferentes, enquanto o tempo ia devorando 

seu brilho e seu significado. (CARDOSO, 1973, 
p. 29) 

 

Deixando de lado a visão antropológica do fenômeno religioso, 

que nega um Deus transcendente e que define o homem religioso apenas 

como uma primeira etapa do progresso humano, o que Comte denomina 

de fase fetichista, adotamos um modelo teológico cristão que não nega a 

revelação de Deus na natureza humana, pois tem como base a doutrina 

da revelação geral, em que todas as pessoas possuem a revelação 

mediante a natureza, a lei moral e a história, mas que também toma a 

Bíblia como verdade absoluta, resultando desta forma em uma teologia 

que acredita em uma revelação clara deste ser transcendente, mas que o 

homem por causa do seu pecado interpreta-a de forma distorcida 

trazendo condenação, “porquanto, tendo conhecido a Deus, não o 

glorificaram como Deus, nem lhe deram graças; antes, em seus discursos 

se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu” (romanos 

1:21). 
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Desta forma mudamos o foco da alienação dos personagens de O 

viajante, restringindo apenas à religião – etimologicamente relacionado a 

religere, esforço do homem para se ligar a Deus - especificamente o 

catolicismo que, como podemos observar na Teologia Sistemática de Alan 

Myatt e Franklin Ferreira, tem sua doutrina de salvação ligada a 

instituição, gerando assim uma relação de dependência do homem e da 

sua obra, “pois o pecador recebe a graça através da igreja e os seus 

sacramentos” (2002, p. 224). Segundo os teólogos, a própria revelação 

divina está submetida à autoridade da igreja, principalmente no 

catolicismo tradicional anterior ao Concílio Vaticano II, que encontramos 

na obra de Lúcio Cardoso. 

  

Esta dependência da igreja para a remissão dos pecados e esta 

presunção de ser a única forma de re-ligamento, estabelecem uma ordem 

espacial da obra, ou o que podemos chamar de mundo sagrado. Para 

Mircea Eliade, “o homem toma conhecimento do sagrado porque este se 

manifesta, se mostra como qualquer coisa de absolutamente diferente do 

profano” (ELIADE, 1959, p.25).  

 

A fim de indicarmos o ato da manifestação do sagrado 

propusemos o termo hierofania, que é responsável pela construção do 

espaço, não físico e material, mas de forma espiritual, que em O viajante 

se torna visível através do comportamento religioso das personagens em 

relação ao espaço em que se vive, o que passa a ser chamado por Eliade 

de Centro do Mundo, o qual o “homem religioso deseja viver o mais perto 

possível” (ELIADE, 1959, p.56), por isto o herói cardosiano, se 

comportando de modo contrário a este homem religioso, personificado no 

livro pelos personagens planos (ex: Dona Fina), assume uma existência 

profana, resultando em um tormento, em um espaço de prisão , pois o 

“homem que optou por uma vida profana não consegue abolir 

completamente o comportamento religioso” (p. 37). 

 



 2079 

O homem faz-se a si próprio, e não consegue 
fazer-se completamente senão na medida em 

que se dessacraliza e dessacraliza o mundo. O 
sagrado é o obstáculo por excelência diante da 

sua liberdade. O homem só se tornará ele 
próprio no momento em que estiver 

radicalmente desmistificado. (ELIADE, 1959, 
p. 210) 

 

 Francis Huxley em seu livro O sagrado e o profano aponta que 

“erguer barreiras em torno de um lugar, de uma pessoa, de um estado 

mental é apartá-lo, o que é uma das definições costumeiras do sagrado” 

(1977, p.12), sendo assim temos o que ele chama de tabu, ou seja, 

obstáculos que contradizem o instinto, que funcionam como proibição de 

um desejo natural de fruir. O contrário também é verdadeiro, por exemplo  

 

uma criança talvez jamais pense em enfiar 

ervilhas no nariz. Basta, porém, proibir que ela 
o faça e prontamente desejará descobrir 

porque. Psiquê talvez se conformasse de não 

ver jamais Cupido à luz da lâmpada se ele não 
a tivesse proibido de acendê-la quando 

estivessem juntos na cama.(HUXLEY, 1977, 
P.17-18) 

 

A proibição, em O viajante, se dá pelo tradicionalismo religioso, 

que divide o mundo entre o permissível e o interdito, sugerindo, portanto, 

uma relação de igualdade entre a quebra do tabu e o pecado. 

  

Os personagens que não rompem com estas barreiras, com este 

tabu, permanecem alienados, servos do sistema religioso. Em seu 

Discurso da servidão voluntária, Etienne de La Boétie afirma que “a 

primeira razão por que os homens servem de bom grado é que nascem 

servos e são criados como tais” (1987, p.25), demonstrando o caráter 

ilusório de uma vida submissa, no caso de Vila Velha, a rotina monótona 

de uma vida provinciana no interior de Minas Gerais, como podemos 
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observar na descrição que Lúcio faz de Bento Mendes, classificando-o 

apenas como  

 

um pobre tabelião aposentado, que enchia o 
tempo ajudando o padre em seus afazeres de 

igreja, e que nada podia esperar, senão um 
respeito contido e transbordamento, daqueles 

que o cercavam. (CARDOSO, 1973, p. 68) 
 

Podemos entender ilusão como abstração e inversão, sendo que 

o primeiro termo “é o conhecimento de uma realidade tal como se oferece 

à nossa experiência imediata, (...), sem nunca indagar como tal realidade 

foi concretamente produzida” (CHAUÍ, 1980, p.104). Em O viajante essa 

internalização é dogmática, religiosa, praticamente imposta por um senso 

comum, que conduz o personagem de forma inerte e alienada dentro da 

obra. Já o termo inversão se refere a tomar os efeitos pela causa, o 

resultado de um processo como se fosse o princípio, e que nos mostra 

dentro do livro de Lúcio a ação ilusória e alienadora do espaço, não como 

conseqüência de uma conduta moral já decadente e conformada, mas 

como causa dos principais tormentos dos personagens. 

 

E não era ele o culpado do que acontecia: 

culpado era o lugar, e a monotonia de sua 
vida. (CARDOSO ,1973, p.64) 
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