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Resumo

Este artigo tem como objetivo fazer um estudo a respeito da multidimensionalidade do espaço na obra Clara
dos Anjos, de Lima Barreto, tendo como fundamento a presença das personagens na conjuntura da obra.
De modo introdutório, apresentaremos alguns dados referentes ao romance a fim de que o leitor tenha
uma melhor compreensão da obra em questão. Para podermos analisar os diferentes espaços presentes no
romance. Abordaremos algumas reflexões relacionadas ao espaço narrativo, observando não só o espaço
físico, mas também as perspectivas sociais, culturais étnicas que estruturam e, assim como unem, também
separam pessoas, grupos e comunidades, transformando e fragmentando os espaços fronteiriços, embora essas
muralhas estejam, muitas vezes, subjetivadas ou cobertas por ações hipócritas e cruéis. Dessa forma, busca-se
na obra em questão, observar como esses aspectos são revelados e transformados em diferentes espaços
para diferentes indivíduos. Tais aspectos serão vistos a partir da vivência e com-vivência dos personagens
e as relações que mantêm com a singularidade dos ambientes. Entre outros estudiosos que nos apoiaram
no desenvolvimento da pesquisa, contamos com Candido (2006), Santos; Oliveira (2001), Reuter (2004),
Santos(2007). Com a pesquisa, foi possível observar que a análise dos espaços de vida no âmbito da ecologia
humana, nos mostra muito mais do que os olhos percebem e que a vida em sociedade tem muitos mais
fronteiras do que os limites propõem.

Palavra Chave: Literatura. Espaços. Sociedade. Ecologia Humana.

Abstract

This paper aims to analyze the multidimensionality of space in the novel Clara dos Anjos, by Brazilian author
Lima Barreto, basing on the presence of the characters in the context of the work. As an introduction, we
present some data referring to the novel, in order to offer the reader a better comprehension about the
referred work. To analyze the different spaces shown in the story, we approach a few reflections related to the
narrative space, observing not only the physical space, but also the social, cultural and ethnical perspectives
that found and, as much as they unite it, they also separate people, groups and communities, transforming
and fragmenting the bordering areas, although these walls are often veiled by hypocritical and cruel actions.
This way, it is sought in the referred novel to observe how these aspects are revealed and transformed into
different spaces for different individuals. Such aspects are seen through the experience and interaction of the
characters, and the relationships they keep with the singularity of the environments. Among the authors
that guided the development of this research, are Candido (2006), Santos; Oliveira (2001), Reuter (2004),
Santos(2007). Thanks to the research, it was possible to observe that the analysis of life spaces in the Human
Ecology field shows us much more that the eyes can see and that life in society has many more borders than
the limits suppose.
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INTRODUÇÃO

O romance Clara dos Anjos, de Lima Barreto, foi
publicado pela primeira vez em 1948, mais de
vinte anos após a morte do escritor. A obra sus-
cita problemáticas de ordem social, política e
econômica no começo do século XX. Nela, narra-
se a história de Clara, uma jovem pobre e mulata
que, com os pais, Engrácia e Joaquim, vive no
subúrbio do Rio de Janeiro. Engrácia é dona
de casa, sedentária e religiosa – sempre preo-
cupada com à moral de seu lar, bem como em
superproteger a filha dos infortúnios terrenos e
’morais’.

Joaquim é carteiro e tem forte ligação com
à música e um de seus deleites é atravessar as
tardes de domingo, jogando baralho com seu
compadre Marramaque e seu amigo Eduardo
Lafões.

Apesar de todo o anteparo conferido à Clara,
embasado nos preceitos da moral e da religiosi-
dade, Clara, sob lampejos de insensatez, oriun-
dos da proteção/domínio esmagador exercido
sobre ela, acaba engravidando de Casse Jones
– um rapaz considerado “malandro sedutor”,
um afronte aos bons costumes velados, princi-
palmente, na conjuntura familiar da jovem. Ao
saber do desfecho que lhe era desfavorável, Cassi
desaparece, deixando Clara à mercê da desven-
tura tão conjurada por sua mãe e pregada pela
hipocrisia social. Abandonada, a fim de solucio-
nar o problema e reaver sua condição respeitosa
perante a família e a comunidade em que vivia,
Clara decide realizar o aborto. Para isso, a jo-
vem recorre à dona Margarida, amiga da família
Anjos, para solicitar um empréstimo. Contudo,
Margarida, tendo a confissão de Clara, decide
revelar o fato à Engrácia e a Joaquim, sugerindo
que os pais de Cassi sejam responsabilizados
pelo dano moral.

Resoluta a procurar a família de Cassi, Clara
deseja a retratação do brio que pairava sobre
a família Anjos, entretanto, uma zona de con-
flito se institui quando a mãe do rapaz, Dona
Salustiana, encara a situação com indiferença
e menosprezo. Para a senhora, era inconcebí-

vel qualquer vínculo entre o filho e uma mulata,
ainda por cima, pobre. A mulher também ponde-
rava, em sua mesquinhez, se a situação, de fato,
era verdadeira. Afinal de contas, para Salusti-
ana Azevedo, mulheres como Clara dos Anjos
não tinham outra intenção a não ser de casar
com rapazes tidos como nobres com o intuito
de ascenderem socialmente.

Clara dos Anjos, humilhada, parecia agora ter
noção exata da posição que assumia na socie-
dade. Fora preciso ser reprimida severamente
para compreender que não fazia parte de uma
parcela favorecida na sociedade e que não pode-
ria ocupar o espaço de esposa em uma família
como a de Cassi Jones, fato que a mãe dele fazia
questão de enfatizar. Como as demais moças
atingidas pelo mesmo revés, concepções gerais
as definia socialmente: mulatas, pobres, subur-
banas e vulneráveis. Ir de encontro a isso, reque-
reria educar o caráter e se munir de uma potên-
cia capaz de desbancar a presunção masculina,
burguesa e branca insuflada pela ingenuidade
dessas mulheres.

O romance de Lima Barreto coloca em xeque a
situação de miséria e das injustiças por que pas-
savam as pessoas que habitavam os subúrbios,
espaços geralmente distantes dos núcleos das
grandes cidades, aspectos que não estão distan-
tes da realidade social atual. Nesses lugares, os
sujeitos eram ignorados pelos governantes, não
eram pensados em função de políticas públicas,
assim, estavam à mercê dos males terrenos que
aplacavam suas existências, como as graves do-
enças resultantes da falta de saneamento básico,
água potável e condições para boa alimentação,
por exemplo. Parece que nada ou pouca coisa
mudou com relação as políticas públicas em re-
lação aos mais carentes, pois a condição de se-
melhança com o que se vê atualmente é gritante.
No subúrbio estavam e ainda estão as pessoas
condenadas aos infortúnios da vida, entregues
ao acaso.

Diante desses aspectos, o trabalho intenta
investigar a citada obra, observando como os
espaços físicos e imateriais se revelam a ponto



Beserra, E. de L.; Silva, R. S. da; Almeida, M. do S. P. de | 63

de separar os indivíduos que muitas vezes se
diferenciam pela cor da pele, pelo lugar de ori-
gem, pelo poder aquisitivo entre outros fatores
que ditam qual ‘lugar’ os indivíduos ocupam na
sociedade. Dessa forma, o nosso olhar não vai
só para o ambiente físico, mas também para as
posições e condições dos personagens tanto nos
grupos sociais que integram quanto perante a
sociedade como um todo. Nesse contexto é im-
portante observar a condição de Clara dos Anjos
como mulher negra numa sociedade patriarcal,
burguesa e ideologicamente branca.

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica de
cunho qualitativo que dar-nos a liberdade de
observação, inferência e discussão, bem como
argumentação sobre o assunto tratado. Nessa
perspectiva, perpassamos pelos estudos da crí-
tica literária, dos estudos culturais, da Ecologia
humana, bem como de outros campos do saber
como a filosofia, sociologia entre outros.

Começamos traçando algumas considerações
sobre o espaço na literatura e considerações dos
espaços na obra. Seguindo a linha de pensa-
mento, observamos nos personagens, suas ‘qua-
lificações’ e como isso implica um determinado
espaço social e passamos a observar a questão
feminina em relação às perspectivas socioespa-
ciais na obra.

O ESPAÇO NA LITERATURA

Em virtude de seu caráter heterogêneo, concei-
tuar espaço, no âmbito da literatura, não é tarefa
simples. Isso se deve a dois motivos preponde-
rantes: o primeiro diz respeito às ambivalências
da concepção de que essa categoria narrativa é
uma representação da realidade, o segundo se
refere à forma como os espaços e/ou lugares são
projetados na ficção.

De modo geral, diz-se que a arte é uma re-
presentação da realidade. Como a literatura está
inserida no campo das artes, ela também deve
assumir o papel de traduzir aquilo que está de-
terminado fora da ficção. Para Candido (2006),
não é errôneo, em todo caso, assumir que, em
certa medida, um texto literário seja capaz de
exprimir em sua tessitura, aspectos do contexto
no qual foi produzido, afinal de contas, as coi-

sas não são completamente inéditas e neutrais.
Nesse sentido, a literatura é capaz, de modo fra-
cionário, de fazer referimentos a certos traços
de um objeto. Sendo assim, Santos e Oliveira
sublinham que:

A literatura pode agir de duas formas básicas. Pode
pretender atuar como um espelho plano, alimentando
a ilusão de que é capaz de mostrar a realidade como
ela é. Esse é o caso do Realismo, movimento literário
difundido na segunda metade do século XIX, mas cu-
jos princípios ‘realistas’ podem ser encontrados em
épocas diversas. A segunda possibilidade, oposta à
primeira, é a literatura assumir-se como espelho de-
formante, com a intenção de deslocar a imagem que
a sociedade tem de si mesma (2001, p. 72-73).

Como pontuam os citados autores, reiterar
não sugere, necessariamente, “produzir nova-
mente”, contudo, o respaldo da realidade sensí-
vel permite a elaboração de uma realidade nova,
constituindo, assim, a ficção. No tocante a isso,
o insólito é elaborado a partir da fragmenta-
ção daquilo que já existe, das imagens que os
sujeitos já estão acostumados a ver.

Por outro lado, no tocante à textualização do
discurso narrativo, Reuter (2004) assinala que
a decorrência do real está mais atrelada à expo-
sição textual do espaço do que à sua realidade.
À luz disso, “nos prenderemos às descrições,
à sua precisão, aos elementos típicos, aos no-
mes e às informações que remetem a um saber
cultural recuperável fora do romance, aos pro-
cedimentos realizados para produzir este efeito
realista” (REUTER, 2004, p. 59). Nessa acepção,
o romance ocasiona, tão somente, a impressão
da manifestação do real. Ademais, o autor ainda
coloca que “as funções dos lugares são múltiplas
e que estes lugares se organizam, formam siste-
mas e produzem sentido. Frequentemente, eles
delimitam os campos das personagens” (REU-
TER, 2004, p. 59).

Colocado isso, mas não de forma cabal, o ou-
tro problema a respeito da definição de espaço
concerne à maneira como ele é expresso nas ma-
lhas da narrativa. Nesse ponto, ganham relevo
as considerações estabelecidas entre espaços e
personagens, haja vista que estes são construí-
dos, reelaborados ou localizados em função da-
queles. Nesse sentido, Santos e Oliveira (2001),
argumentam que o espaço é um conjunto de in-
dicações concretas ou abstratas constitutivo de
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um sistema variável de relações.

Assim, significa dizer que os espaços são pro-
jetados mediante condições pré-determinadas,
isto é, quando um personagem é concebido em
uma narrativa, ele precisa ser circunscrito em
função de algum aspecto, que é forjado no sis-
tema de relações. Ao demarcar uma série de ca-
racterizações psicológicas para um personagem,
cria-se um espaço existencial, por exemplo. Em
caso análogo, traçar as características de perso-
nagens figurativamente institui um espaço de
caráter físico. De acordo com Santos e Oliveira
(2001), essas ponderações ocorrem em outros
planos, como o temporal, o social e o linguístico.

Em razão disso, os espaços são entendidos e
alicerçados pelos sentidos humanos, pois, “o es-
paço seria, em primeiro lugar, aquilo que pode-
mos perceber através do nosso corpo. O espaço
que ocupo seria, especialmente, aquele que vejo”
(SANTOS et al., 2001, p. 68), nessa perspectiva,
os espaços são valorados, porque a conceitu-
ação das coisas se dá por meio da existência
humana, esta é tomada como referência para a
organização da realidade em que estamos situa-
dos. Contudo, no que se refere ao texto literário,
alguns ‘vacilos’ são necessários.

No momento da leitura de uma narrativa literária,
transplantamos, para o texto, essa nossa tendência.
Sim, sabemos que se trata de um universo ficcional,
mas tentamos identificar espaços que sejam concretos
para os seres que habitam tal universo. A literatura,
entretanto, propõe que se questione a primazia dos
espaços concretos sobre outros tipos de espaços – co-
mumente denominados de subjetivos, imaginários,
ficcionais, abstratos, etc. [...] A literatura costuma
interrogar a certeza que possuímos quando acredita-
mos na concretude dos espaços. Não se trata de negar
a existência do espaço físico, mas de chamar atenção
para o fato de que é impossível dissociar, do espaço
físico, o modo como ele é percebido (SANTOS et al.,
2001, p. 69)

Vemos que aí entra a perspectiva da ecologia
do espaço vivido e também da condição de se
adequar, aceitando ou não, o contexto de deter-
minados lugares. Parece ser uma provocação
na ficção para uma possível reflexão sobre o es-
paço não só como um cenário solto e estático,
mas como algo que representa e, muitas vezes
até se confunde com o personagem, haja vista
que além de estar condizente com a condição
desses personagens no mundo, também remete
ao ‘espaço’ sócio-cultural-político a que são,

ideologicamente colocados, os indivíduos em
sociedade. Nesse aspecto, Lins assevera que:

[...] o espaço, no romance, tem sido - ou assim pode
entender-se - tudo que, intencionalmente disposto,
enquadra a personagem e que, inventariado, tanto
pode ser absorvido como acrescentado pela persona-
gem, sucedendo, inclusive, ser constituído por figuras
humanas, então coisificadas ou com a sua individua-
lidade tendendo para zero [...] (LINS, 1976, p. 72).

Vemos que a fala do citado autor nos leva
para o contexto da obra estudada, uma vez que
os personagens enredados por Lima Barreto, em
Clara dos Anjos, estão em cumplicidade com os
espaços que ocupam, tanto no aspecto físico
quanto no que diz respeito ao contexto social,
como se um representasse o outro.

Sendo assim, sensíveis ou abstratos, os es-
paços são os suportes que permitem o leitor de
um texto literário acessar determinadas parti-
cularidades de outros componentes narrativos,
como o tempo, a voz narrativa, os contextos so-
cioculturais e as singularidades individuais dos
personagens. Correntemente, espaços de natu-
reza fechada costumam ser palcos de conflitos
internos constantes, principalmente quando o
tempo é psicológico. Em contrapartida, espaços
abertos dão mais vasão a determinações gerais,
como, por exemplo, o processo descritivo de um
vilarejo.

Um tipo de espaço não suplanta o que é pró-
prio do outro ou mais expressivo nele. Nos espa-
ços abertos, a título de exemplo, dependendo do
foco narrativo e da arquitetura das personagens,
pode e/ou deve haver conflitos extremos, porém
pontuais, em virtude dos traços das persona-
gens das ações. Nesse tipo de espaço, o tempo
tende à variabilidade.

Posto isso, é possível dizer que “nossa per-
cepção do espaço físico é, assim, mediada por
valores. A literatura é capaz de mostrar que esses
valores não são imutáveis, podem ser constan-
temente repensados e redefinidos” (SANTOS et
al., 2001, p. 69). Ratifica-se que os espaços
na literatura representam a realidade em uma
escala mensurável, porquanto há elementos que
são intrínsecos tanto ao autor, o estilo, quanto
aos paradigmas ao qual o texto literário tende a
atender em uma dada época.
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Espaço e Espaços em Clara dos Anjos

A Narrativa começa contando a vida de Joaquim
dos Anjos, pai de Clara, a origem dele e como
chegou até aquele lugar onde agora vivia. A
história traz os espaços físicos bem delineados e
estritamente descritos, como uma necessidade
por parte do narrador, de dizer algo além do
que o espaço alcança, ou seja, de apresentar
os espaços ruas, casas, e condições de vida dos
personagens numa fusão de um todo coeso e ao
mesmo tempo discrepante do resto do mundo
que o rodeia.

A rua em que estava situada a sua casa se desenvol-
via no plano e, quando chovia, encharcava e ficava
que nem um pântano; entretanto, era povoada e se
fazia caminho obrigado das margens da Central para
a longínqua e habitada freguesia de Inhaúma. Carro-
ções, carros, autocaminhões que, quase diariamente,
andam por aquelas bandas a suprir os retalhistas de
gêneros que os atacadistas lhes fornecem, percorriam-
na do começo ao fim, indicando que tal via pública
devia merecer mais atenção da edilidade. (BARRETO,
1948, p. 5)

A forma como o espaço é disposto na narra-
tiva, constitui um aspecto vívido e ao mesmo
tempo amorfo, a vida pela frequência dos perso-
nagens e transeuntes e amorfo pelas condições
sub-humanas de habitação. Os personagens
têm seus sentidos determinados pelos espaços
no qual estão inseridos e/ou pelos quais tran-
sitam. Tais personagens não são apenas resul-
tado de uma configuração verbal, instituída pelo
ponto de vista do narrador. Desse modo, as
ações e os significados que eles adquirem na
obra são consequência do diálogo concreto e/ou
abstrato que conservam com a ambientação.

Embora o espaço do romance se mostre, por
meio de impressões, aberto, quando é observada
a composição do subúrbio na obra, depreende-
se que ele tende a se fechar em determinados
momentos que predominam na obra. Isso se
justifica pela estrutura das moradias, pois “há
casas, casebres, barracões, choças, por toda a
parte onde se possa fincar quatro estacas de pau
e uni-las por paredes duvidosas” (BARRETO,
1948, p. 38), pelos becos lamacentos, pelos ata-
lhos e pelo fato de o subúrbio se constituir como
um ninho – lugar onde todos os infelizes se
aninham quando tudo se perde, quando a es-
perança se desvanece na atmosfera densa da

existência humana. Além disso, “há verdadei-
ros aldeamentos dessas barracas, nas coroas dos
morros, que as árvores e os bambuais escondem
aos olhos dos transeuntes” (BARRETO, 1948,
p. 38). Ademais, os conflitos recorrentes nas
personagens corroboram os aspectos do espaço.

Os momentos de conflitos, medo e anseio vi-
vidos por Clara retratam a concepção de um es-
paço fechado, não só no sentido material, como
o quarto por exemplo, mas também do fecha-
mento de sua liberdade enquanto indivíduo e
enquanto mulher. Os grupos/comunidades apre-
sentadas no contexto narrativo, faziam parte de
espaços específicos que representavam a posição
social dos personagens.

A família de Clara dos Anjos vivia em um luga-
rejo apertado, abafado não apenas pelo tamanho,
mas também pela pobreza e pela opressão vivida
pelos que viviam em espaço ditos privilegiados,
como é o caso da família de Cassi Jones que,
embora não tivesse condições tão superiores,
vivia em uma rua calçada e uma casa solta e
bem maior do que as da vila onde morava Clara,
esse aspecto fazia com que a mãe de Cassi Jones,
que ostentava uma ancestralidade burguesa, se
sentisse superior aos demais, especialmente aos
familiares de Clara, que tinham o ‘agravante’ de
serem negros.

Os aspectos acima, coadunam com ideias de
Boaventura de Souza Santos (2007), ao obser-
var que a sociedade vive dividia por linhas abis-
sais. O autor reconhece que as perspectivas se-
paratistas que alimentavam o pensamento co-
lonial ainda subsistem na sociedade moderna e
constituem a vivencia político-social e cultural
atual. Dessa forma, é importante observar o
autor quando diz que as linhas abissais:

Consiste num sistema de distinções visíveis e invisí-
veis, sendo que estas últimas fundamentam as pri-
meiras. As distinções invisíveis são estabelecidas por
meio de linhas radicais que dividem a realidade social
em dois universos distintos: o “deste lado da linha” e
o “do outro lado da linha”. A divisão é tal que “o outro
lado da linha” desaparece como realidade, torna-se
inexistente e é mesmo produzido como inexistente.
Inexistência significa não existir sob qualquer modo
de ser relevante ou compreensível. Tudo aquilo que é
produzido como inexistente é excluído de forma radi-
cal porque permanece exterior ao universo que a pró-
pria concepção de inclusão considera como o “outro”.
A característica fundamental do pensamento abissal é
a impossibilidade da co-presença dos dois lados da li-
nha. O universo “deste lado da linha” só prevalece na
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medida em que esgota o campo da realidade relevante:
para além da linha há apenas inexistência, invisibili-
dade e ausência não-dialética. (SOUZA SANTOS, 2007,
p. 71)

Vemos que no contexto social, o tempo é um
aspecto, por vezes ignorado quando se trata de
atitudes e ideologias que envolvem valores hu-
manos, sociais, ambientais entre outros. A nar-
rativa de Barreto evidencia os ‘cortes’ sociais por
linhas aparentemente invisíveis, mas que deli-
mitam a condição dos indivíduos sem perceber o
valor humano. Assim, as linhas que dividem os
aspectos étnicos, de gênero e intelectuais entre
os humanos, são as mesmas que dividem, desde
muito tempo, o humano e o que ele entende
como natureza, uma vez que ao separar-se dela,
pode apropriar-se e usá-la conforme seus in-
teresses assim como há o uso do homem pelo
homem.

Veja-se que a família de Clara se acomoda em
uma condição sem perceber que aquilo não se-
ria destino, mas desigualdades criadas pelo ho-
mem. O lugar insalubre muitas vezes mostrado
na obra, por onde caminhavam os personagens
suburbanos, condiz exatamente com a posição
ocupada por eles na sociedade, ou melhor como
a outra parte da sociedade os via. O persona-
gemMarramaque que se desvia, por assim dizer,
dessa perspectiva, é tirado de circulação. Mar-
ramaque tem deficiência nas pernas, fato que
também contribui para que seja visto como algo
asqueroso ou indecoroso por pessoas como Cassi
Jones. No entanto, o padrinho de Clara não se
rendia ao infortúnio “Tendo vivido em rodas de
gente fina - como já vimos - não pela fortuna,
mas pela educação e instrução; tendo sonhado
outro destino que não o que tivera; acrescendo
a tudo isto o seu aleijamento - Marramaque era
naturalmente azedo e oposicionista” (BARRETO,
1948, p. 8).

Esse personagem aparece, por várias vezes,
caminhando em ruas ermas, fato que mostra o
posicionamento dele em relação aos demais per-
sonagens, como se estivesse só, em seu modo de
pensar, bem como sua solitária condição como
deficiente. Esse senhor vai de encontro ao ego-
centrismo de Cassi Jones, no tocante aos de-
sejos dele por Clara então Cassi, ao sentir que

o padrinho da menina poderia ser um empe-
cilho, o mata. Esses fatores colocados sobre
espaço/personagem e vice-versa na obra, se as-
severa nas palavras de Lins ao dizer que: [...]
“mesmo a personagem é espaço” [...] ou mesmo
quando afirma que “[...]Tudo na ficção sugere
a existência de espaço” (LINS, 1976, p. 69).

Nesse aspecto, ficam claras na obra barreti-
ana, as fronteiras entre as classes e, ao mesmo
tempo, as diferentes visões quando se trata de
observar valores sociais e culturais de classes
vistas como subalternas. Como bem observa
Lins: “entre as criaturas de Lima Barreto, ainda
é Clara dos Anjos o romance onde mais se mani-
festam oposições entre indivíduo e indivíduo”.
(LINS, 1976, p. 51). Pela fala de Lins, observa-
mos que a perspectiva da desigualdade de clas-
ses, bem como do modo de tratamento entre
indivíduos coisificados e coisificantes é evidente
na obra em apreço.

QUALIFICAÇÕES DAS PERSONAGENS
CENTRAIS EM CLARA DOS ANJOS

Em Clara dos Anjos, o narrador é onisciente, não
participa das ações decorrentes na história, con-
tudo, tem elevada compreensão do tempo, do
espaço e das particularidades das personagens.
Por outro lado, vez ou outra, esse narrador se
inscreve na narrativa a fim de demarcar sua fun-
ção de supremacia em relação a tudo que narra
e apreende.

O estado de irritabilidade, provindo das constantes
dificuldades por que passam, a incapacidade de en-
contrar fora do seu habitual campo de visão motivo
para explicar o seu mal-estar, fazem-nas descarregar
as suas queixas, em forma de desaforos velados, nas
vizinhas com que antipatizam por lhes parecer mais
felizes. Todas elas se têm na mais alta conta, pro-
vindas da mais alta prosápia; mas são probíssimas e
necessitadas. Uma diferença acidental de cor é causa
para que se possa julgar superior a vizinha; o fato de
o marido desta ganhar mais do que o daquela é outro.
Um ‘belchior’ de mesquinharias açula-lhes a vaidade
e alimenta-lhe o despeito. (BARRETO, 1948, p. 38).

No excerto acima, o narrador se insere no
estado das coisas quando enuncia que “cada
um de nós [...] tem que meditar [...] sobre o
angustioso mistério da morte, para poder res-
ponder cabalmente [...] sobre o emprego que
damos à nossa existência” (BARRETO, 1948, p.
49). Nesse trecho, a voz narrativa faz reflexões
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acerca da importância de meditar a respeito do
existir, bem como, implicitamente, dos signifi-
cados que devem ser dados à vida. Essa postura
ponderativa se propagada em várias passagens
do romance e cria um espaço de especificidade
psicológica, pois ressoa considerações sobre as-
pectos existenciais.
Clara dos Anjos se desenha como personagem

central na narrativa e se configura em qualifi-
cação diferencial1 pelas caracterizações e clas-
sificações que lhe são conferidas, mas também
é definida por distribuição diferencial, a julgar
pela frequência com que ela aparece na narrativa.
Isso implica dizer que, embora seja um perso-
nagem central na história, Clara é apresentada
ao leitor em momentos estratégicos.
Nos termos da onomástica, estudo da signifi-

cação dos nomes em um texto, segundo Reuter
(2004), o nome Clara designa retidão, inocência,
honestidade ou anulação de opacidade. “Clara
era de uma natureza amorfa, pastosa, que pre-
cisava de mãos fortes que a modelassem e a
fixassem [...] sem ser leviana, era, entretanto,
de um poder reduzido de pensar, que não lhe
permitia meditar um instante sobre o destino
[...] e tirar elações e conclusões” (BARRETO,
1948, p. 49).
No fragmento acima, a personagem é adje-

tivada pelos vocábulos “amorfa” e “pastosa”.
Tal determinação se deve a fatores estruturais
vigorantes na época ao qual o romance se re-
porta. Clara dos Anjos, como todas as mulheres
de sua progênie, foi privada de educação escolar,
desse modo, acabou sendo reduzida às incom-
preensões e aos cuidados desmoderados dos pais,
Engrácia e Joaquim. Por não ter podido aces-
sar a heterogeneidade das relações, bem como
sofrer o influxo das experiências diversas, a jo-
vem do subúrbio carioca ficou estagnada numa
credulidade elementar.
Nesse sentido, a singeleza ganha realces na

figura de Clara, como também reforça o discurso
tirânico da necessidade da imagem masculina
em um processo de refinamento ou subjugação

1 Ver distinções e hierarquizações das personagens,
propostas por Philippe Hamon, em Introdução à aná-
lise do romance, de Yves Reuter, 2004.

da mulher, haja vista a adjetivação “amorfa”
e “pastosa” não ser empregada despretensio-
samente. Assim sendo, Clara mimetiza dois
tipos de opressão: a primeira se refere aos im-
pedimentos que as mulheres tinham dentro das
conjunturas sociais no início século XX; a se-
gunda tem relação com o grupo social ao qual
a personagem pertence – um povo calcado, au-
sente de voz, anulado da educação formal e que
não dispunha de forças para ir de encontro às
injustiças às quais estava submetido.
Além disso, encontra-se em Clara dos Anjos

um conflito alusivo aos fatalismos de um cui-
dado exacerbado – ela era, excessivamente, pro-
tegida pelos pais que, ao formarem uma unidade
extremamente estável, acabavam reforçando o
silêncio genuíno do povo subjugado, e também
avigoravam um constructo de passividade e ma-
leabilidade forjadas em meio às sujeições.
Por outro lado, é importante ressaltar a iro-

nia do que o nome Clara dos Anjos insinua uma
vez que no imaginário social a clareza vem de
leveza, limpeza, beleza e tudo mais de positivo.
O sobrenome dos Anjos ainda a coloca na aura
a candura que lhe fora tirada pelo seu sedutor.
Socialmente, Clara perdeu a pureza, passou de
virgem donzela e pura, a uma mulher perdida e
sem nome, esses conceitos são cultivados ainda
hoje por muitas pessoas. O nome de Clara ainda
remete ao de santa Clara que, antes de se tornar
franciscana, fugiu de casa e acabou por entrar
em uma capela onde foi recebida por São Fran-
cisco, que lhe cortou os cabelos e ela passou a
fazer parte da corrente dos franciscanos, por
isso também é conhecida como Santa Clara de
Assis.
Cassi Jones, por sua vez, também possui um

nome ironicamente formulado, uma vez que o
autor tentava, nas suas obras, criticar a perspec-
tiva do excesso de estrangeirismo, muitas vezes
usados como tentativa de mostrar status social.
Esses aspectos condizem com o comportamento
de dona Salustiana, mãe de Cassi, que tentava
manter ou mostrar um status que, na verdade,
não condizia com a realidade vivida.
Os pais de Clara, Engrácia e Joaquim dos An-

jos, representam, metaforicamente, na organi-
zação do subúrbio, a família patriarcal, pois con-
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catenam diversas características que apontam
para isso, como o diálogo cabalístico que um ou
outro componente da família mantém com os
preceitos religiosos e pela valorização dos bons
hábitos e costumes, definidores de uma moral
desejável e admissível dentro de padrões rigo-
rosos de uma época atravessada por mudanças
em diversos âmbitos, como é comum ocorrer no
âmbito econômico.
Na condição de carteiro, Joaquim dos Anjos

é o único a trabalhar fora de casa, tem o poder
de tomar decisões relacionadas ao rumo e às
estabilidades da família, porta bom caráter e
se relaciona amistosamente com os membros
da comunidade. As relações imbricadas entre
personagens constituem um espaço social.
Engrácia dos Anjos, firma-se como uma tí-

pica dona de casa, em que pese tenha tido boa
educação, assimilado padrões de comportamen-
tos e condutas senhoris – dadas as condições em
que nasceu e foi criada –, optou pela satisfação
particular de um matrimônio, pela construção
de um antro familiar. Essa tomada de decisão se
deve, talvez, à apropriação, por parte de Engrá-
cia, de crenças indignas relacionadas à imagem
da mulher e à sua submissão reforçada nos tras-
lados das sociedades do início do século XX.
Dona Margarida, imigrante alemã, viúva,

apodera-se de relevâncias inegáveis na obra.
Ela migrou para o Brasil em virtude das pos-
sibilidades favoráveis às sobrevivências sua e
de seu filho de 14 anos, após a morte do es-
poso. Margarida se assemelha ao espectro da
afeição e da reverência àquilo externo aos pa-
drões brasileiros e é analisada sob uma ótica
divergente da qual a maioria das mulheres do
período retratado no romance não eram visuali-
zadas. No tocante a isso, a viúva alemã “tinha
[...] um temperamento de heroína doméstica”
(BARRETO, 1948, p. 20).
Margarida é próxima à família Anjos, assim,

ficammais evidentes os contrastes de caracteres
encerrados pelo que as personagens em contato
representam. Ela “[...] Gostava muito da famí-
lia do carteiro, mas, no seu íntimo, julgava-os
dóceis demais, como que passivos, mal armados
para a luta entre os maus e entre as insídias da
vida” (BARRETO, 1948, p. 65). Essas relações

dão ênfase ao espaço de natureza social.

A maior parte das ações e dos deslocamentos
na narrativa, se dá em função do personagem
Cassi Jones, ele se distingue e se categoriza em
qualificação diferencial (é descrito socialmente,
fisicamente e psicologicamente), distribuição
diferencial (frequência em que aparece na nar-
rativa) e autonomia diferencial (aparece só ou
acompanhado de outras personagens).

Cassi é concebido como leviano, hediondo, ar-
diloso e indiferente, posto que não se consterne
em situações de caos das quais é protagonista,
assim como preza, unicamente, pelos seus in-
teresses torpes. Para além desses predicativos
completamente aflitivos, o jovem rapaz é rece-
ado pelas famílias que velam pela moral, por
uma ética desvanecida de situações conflitantes.
Este personagem assume uma posição de ser de-
sejante perante o recato e a vulnerabilidade das
mulheres casadas e, precipuamente, das moças
pobres e mulatas.

[...] Este rapaz é um perverso, é sem vergonha. Eu sei
o nome das outras. “Olhe: a Inês, aquela crioulinha
que foi nossa copeira e criada por nós; a Luísa, que
era empregada do doutor Camacho; a Santinha, que
ajudava a mãe a costurar para fora e morava na Rua
Valentim; a Bernarda, que trabalhava no ‘Joie de Vivre’
(BARRETO, 1948, p. 7).

Cassi foi educado basicamente pela mãe, Sa-
lustiana Azevedo, pois o pai, Manuel, precisava
trabalhar praticamente dia e noite para suprir
as necessidades básicas e, também, as extrava-
gâncias da família. Embora fosse uma espécie
de princípio da época, o rapaz não recebeu for-
mação moral do pai. Somando comportamento
radical e anarquista de Cassi, manifestado desde
idades tenras, aos cuidados excessivos da mãe,
Cassi se resvalou de inúmeros problemas resul-
tantes de suas práticas repulsivas. Por causa de
seu caráter pernicioso, Cassi Jones era deixado
um pouco de lado por parte do pai e das irmãs,
das situações de gozo e de bonança da família
Azevedo.

Salustiana Baeta de Azevedo e Manuel Borges
de Azevedo exprimem um paradoxo notável na
obra: apesar de se firmarem como uma família
tradicional em conformidade com os padrões
estabelecidos à época, a família não possuía ca-
racteres patriarcais, uma vez que a moral não
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pairava absolutamente entre eles e, nesse caso,
Manuel detinha forças muito reduzidas em seu
lar, e dona Salustiana tomava decisões imperio-
sas ao que se refere aos interesses da família e
do filho, Cassi. No entanto, é interessante ob-
servar que Salustiana representa, mesmo que
de forma sutil, a sociedade burguesa e por isso
o marido, na obra, fica um pouco arredio a ela,
pela tradição familiar que ela insistia em sus-
tentar, o que mostra, mesmo que já decadentes,
as tradições dos padrões sociais ainda resistem.

Dona Salustiana disseminava preconceitos
e potencializava o fenômeno da hierarquiza-
ção social com seus discursos triviais acerca de
si mesma, das coisas e das pessoas que pas-
savam pelo martírio de estarem ao lado dela.
Considerava-se gloriosa por viver em uma casa
de boa aparência, em uma rua ladrilhada e, mais
ainda, por ter herdado algum dinheiro de seu
falecido pai. Nessa perspectiva, a personagem é
sondada como um espelho literal das vaidades
humanas:

Era homem de pouca altura, trazia a cabeça sempre
erguida, testa reta e alta, queixo forte e olhar largo,
olhar firme, debaixo do seu pince-nez de aros de ouro.
Conquanto alguma coisa obeso era deveras um velho
simpático e respeitável; e, apesar da sua importância
de antigo burocrata, dos seus modos um tanto ríspidos
e secos, todos o estimavam na proporção que seu
filho era desprezado e odiado. Tinham até pena dele,
confrontando a severidade de sua vida com a crapulice
de Cassi. [...] Sua mulher não era lá muito querida,
nem prezada. Tinha fumaças de grande dama, de ser
muito superior às pessoas de sua vizinhança e mesmo
às dos seus conhecimentos. O seu orgulho provinha
de duas fontes: a primeira, por ter um irmão médico
do Exército, com posto de capitão; e a segunda, por ter
andado no Colégio das Irmãs de Caridade (BARRETO,
1948, p. 8).

Com relação aos jovens que centralizam a
obra, os planos existenciais de Clara e Cassi não
se declinam na narrativa, ele não se desloca do
seu status de rapaz nocivo, bem como ela per-
manece na hombridade de sua credulidade – até
o instante em que se enche de questionamentos
e de desejos desdobrados para a insensatez. Em
umdadomomento, namedida em que vai discer-
nindo a sutileza de afetos nunca antes sentidos,
a moça se enxerga copiosamente apaixonada por
Cassi.

Os afetos que pairavam sobre Clara se instala-
ram quando Cassi, por intermédio de um amigo,
foi convidado para fazer uma apresentação de

viola no aniversário da jovem. À medida que o
tempo foi passando, a inquietude e a veemên-
cia de sentimentos nobres foram se apoderando
dos pensamentos e da concretude física da moça.
Clara estava obstinada a vivenciar o que nunca
havia experimentado: a paixão corrosiva, a im-
petuosidade do amor, a suavidade das promes-
sas e o desespero das leves e parcas sensações
de percas – e Cassi, tenazmente, a corresponder
aos seus próprios arroubos libidinosos e pueris.
Entretanto, Marramaque, padrinho de Clara,

reforçava constantemente os cuidados direci-
onados à moça frente às intenções de Cassi,
como também fazia questão de potencializar
a má fama do rapaz, dispersada pelos subúr-
bios cariocas. Engrácia resistia e repudiava toda
e qualquer viabilidade de contato entre os dois
jovens. Um ar de tensão entre o rapaz vil, imper-
tinente, e Marramaque, homem de boa índole
e atravessado por bons valores, espalhou-se na
atmosfera na festa do aniversário de Clara.
Marramaque, infausto por suas deformidades

físicas, projeta, em um ínterim de tempo, velado
de uma alteridade misteriosa, o íntimo de Cassi
a partir de sua expressão corpórea. Para o intrín-
seco deste são transferidas as alterações físicas
daquele. Um espaço de coabitação existencial
reinou em meio aos dois homens e um embate
colérico e de vilania dominou Cassi, agora, to-
mado pelo propósito de aniquilar Marramaque.
A fimde darem consumação aos desejos, Clara

e Jones passam a se comunicar por meio de Car-
tas, através do dentista Menezes – homem satu-
rado pelas refregas da vida, herdeiro de mazelas
sociais e de uma realidade degradante. Foi con-
sumido pelos fracassos, projetou para si reali-
dades ostensivas, contudo, os percalços da vida
excederam as vontades e seus ânimos de con-
quistas. Conquanto o infortúnio regesse a vida
de Menezes, ele conservava valores invulgares,
hábitos que o elevava ao patamar de homem
honrado. Ele era, em lampejos de reflexões in-
tensas, um tipo de síntese da ética e da morali-
dade.
Em contrapartida, ainda que portasse tais ca-

racterísticas, o velho dentista, no ritmo da audá-
cia de Cassi, deixou-se influenciar pelos ideais
capciosos do rapaz em razão de necessidades
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primordiais, como comer, beber e (sobre)viver.
Para Menezes, o álcool era o denso véu que en-
cobria o núcleo duro da vida e a ‘aridez’ dos
espaços, mascarava sua condição cruel e sem
sentido algum. Os conflitos internos deste per-
sonagem são intensos e constantes. Isso confere
um espaço de caráter psicológico, uma vez que
a personagem reflete constantemente a respeito
de sua subsistência, dando destaque aos martí-
rios e ao pessimismo.

Toda a criação estava contra ele, conjugava-se para
perdê-lo – que podia fazer contra tudo e contra todos?
E a miséria? E a fome? Se se revoltasse, que seria dele,
sem futuro, sem emprego, sem amigos, sem parentes,
doente? Era bem triste o seu destino [...] Menezes,
porém, continuava passivamente a desempenhar o seu
indigno papel. Se não o achava decente, conformava-
se diante da sua atroz e irremediável miséria. Não
se julgava mais um homem [...] (BARRETO, 1948, p.
55).

No que toca a isso, Sontag (1967) sublinha que
a existência nada mais é que a precária obtenção
de relevância em um fluxo intensamente móvel
de passado, presente e futuro. À vista disso, en-
contramos no personagem Menezes o simulacro
de um passado suavemente glorioso, permeado
pelas esperas de um devir, de um presente árduo
e fortuito e a iminência de um futuro calami-
toso, encerrado em uma classe social fadada às
misérias terrenas, em um espaço espinhoso e
de guerrilhas cotidianas.

REPRESENTAÇÃO FEMININA NO RO-
MANCE

No romance Clara dos Anjos, a figura feminina é
contemplada por meio de alguns modelos que,
mesmo sendo prevalecentes, parecem estar em
processo de fragmentação. É possível apreender
isso nos notáveis e contínuos deslocamentos re-
correntes, tanto na família Menezes quanto na
família Anjos. Na primeira, Salustiana detém o
poder de tomar, basicamente, toda e qualquer
deliberação relacionada ao seu lar e à composi-
ção familiar na qual está inserida. Na segunda,
Engrácia também se porta com soberania em
relação à organização de seu lar e detém determi-
nados poderes de escolha, além disso, é cativa
na manutenção dos valores moralizantes que
revestem as condições de sua casa. Nessa pers-
pectiva, faz-se parecer que esses lances de po-

tência se dão em espaços, paradigmaticamente
e diretamente ligados à mulher, nesse caso, o
doméstico.
Mesmo notando essas rupturas pontuais,

entende-se que a figura masculina ainda ga-
nha destaque nos paradigmas das relações que
imbrica. No romance, isso pode ser observado
sob duas óticas: no comportamento supra viril e
dominante do personagem Cassi e na inevitabi-
lidade da presença máscula na vida das mulhe-
res. Sob esse último ponto de vista, os homens
eram a garantia da sobrevivência das mulheres,
bem como eram os responsáveis pelo estabele-
cimento das condutas que elas deveriam portar
nas lógicas sociais do Século XX.

Não falava senão em leis e decretos: porque – dizia
ele – a Lei 1857, de 14 de outubro de 1879, diz que
a mulher casada, ao regime do casamento, não pode
dispor dos seus bens, ter dinheiro em banco, na Caixa
Econômica; entretanto, o Decreto 4572, de 24 de julho
de 1899. Determina [...] (BARRETO, 1948, p. 21).

À sombra dos companheiros, as mulheres não
podiam ser detentoras de bens, como possuir
dinheiro em bancos ou ser proprietária de imó-
veis. Isso implica dizer que mulheres casadas
estavam completamente assujeitadas às vonta-
des de seus esposos, pois, por uma noção mais
ou menos determinista, eles eram os únicos, ca-
pazes de administrar as posses da família, com
também eram, singularmente, hábeis a sondar a
subjetividade de suas companheiras, a controlar
a existência delas. Dessa forma, percebemos es-
paços bem delineados para homens e mulheres
no aspecto social.
Nesse contexto, a mulher era impossibilitada

de exercer sua individualidade, de fazer escolhas
até de ordem simples, do mesmo modo que era
impedida de romper laços familiares a fim de vi-
ver em função de outros modelos, digam-se de
passagem, estigmatizados pela sociedade. Fa-
zer opções radicais era um ato completamente
contrário ao que se esperava de uma mulher
enquadrada nos moldes de séculos precedentes.
Na obra em estudo, as personagens femininas

oscilam entre o lugar comum e novas formas
que se instauram como insólitas, mesmo em
meio a tensões. A viúva Margarida, por exem-
plo, vive sem a presença esmagadora de uma
figura masculina. Por outro lado, Salustiana e
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Engrácia são apresentadas à mercê do gênero
masculino, que é responsável pela manutenção
de diversos aspectos crucializados no romance,
como a sustentação do lar.
Clara dos Anjos, corrompida por Cassi, sin-

tetiza um problema de vulnerabilidade, deter-
minado pelo espaço no qual está inserida e pela
configuração de sua vida: sem estudo, sem ex-
periências de vida, sem escudos para se proteger
de hegemonias bem demarcadas. Ainda, com
a presença da personagem Inês, criada da fa-
mília Azevedo, primeira moça a ser deflorada
por Cassi. Nesse caso, o ser humano, é repre-
sentado na obra como um ente que tem acesso
a uma concepção que vai em sentido contrário
à ideia da mulher mulata como objeto, unica-
mente, de prazer. Nesse caso, a personagem
não é sexualizada.
De dentro da taverna, com passo apressado, veio ao
seu encontro uma negra suja, carapinha desgrenhada,
com um saco de pente atravessado no alto da cabeça,
calçando umas remendadas chilenas de tapete. Estava
meio embriagada. (BARRETO, 1948, p. 65).

A personagem é apresentada em processo de
decadência. Constitui a representação de muitas
moças atingidas pela virilidade trivial e aniqui-
ladora de muitos homens. Eram maleáveis e
consideradas objetos de prazer. Entregavam-se,
apesar de certa resistência, às investidas dos
homens em função de falsas promessas, a prin-
cipal: a de sobrevivência, mesmo em meio ao
caos dos subúrbios, dos subsídios miseráveis, e
da vontade de dignidade.
Clara dos Anjos se deixa levar pelos encantos

de Cassi Jones e mesmo tendo ido além dos limi-
tes que sua condição dava, por ter acreditado e
sonhado ou mesmo não ter percebido que tinha
um lugar determinado na sociedade; ela “cai”,
ou seja, acorda e vê a dura realidade que a impele
para o espaço no qual ela deveria permanecer,
de mulher, pobre, negra e, agora, perdida. Essa
era a condição dada a mulher depois de passar
pelo que passou Clara, o homem não era res-
ponsabilizado, ele apenas cumpria o seu papel,
como ainda se diz (adágio popular) nos rincões
sertanejos “amarre seu bode que as minhas ca-
bras estão soltas”. Esse ditado se aproxima da
fala de Salustiana quando disse para Clara que
ela era culpada, devassa e que o filho não po-

deria ser responsabilizado se ela não se deu ao
respeito.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No romance Clara dos Anjos, nos deparamos com
fatores responsáveis por refletirem conjunturas,
majoritariamente sociais e, também, existenci-
ais, emolduradas por aspectos factuais, metafí-
sicos, psicológicos e simbólicos. De vocabulário
simples, tempo cronológico e tipos diversos de
espaços, uma vez que estes desembocam na es-
trutura íntima das personagens, como também
refletem a construção delas. O romance pré-
modernista supracitado ressoa duras denúncias
de uma sociedade referenciada pelo preconceito
racial (étnico), pela desigualdade social e por
outras problemáticas que se acentuam na época
em que a narrativa se reporta e que ainda é, em
certas circunstâncias, socialmente reproduzida
no contexto atual.

A obra se inscreve em um cenário da nova
república brasileira, em que os negros, agora
“libertos”, se reclusavam em subúrbios junta-
mente a todos aqueles que não eram aceitos no
núcleo das grandes cidades. Em virtude disso,
o romance mostra e descreve a situação de su-
búrbios cariocas, trazendo à tona circunstâncias
de miséria, racismo, fome, injustiças e desprezo
em que viviam os sujeitos que ocupavam es-
ses espaços. No mais, todos esses problemas
são colocados em ‘xeque’ em cunho de denún-
cia, mediante personagens complexas, que se
instauram na obra por intermédio de micros es-
paços, como o social e o psicológico-ecológico,
predominantemente.

Por fim, ao se tratar da obra de Lima Barreto,
é importante ressaltar a participação do escritor
na luta contra as mazelas sociais, a subjugação
do povo oprimido pelas estruturas que regem
a sociedade. No tocante a isso, Clara dos Anjos
permite ponderações complexas a respeito dos
inúmeros problemas que atingem os mais vul-
neráveis, dentre os quais se destacam mulheres
negras e pobres. No romance, ganha relevo o
problema da miséria e das desigualdades sociais
como causas de grandes desgraças que podem
acometer os sujeitos representados através de
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uma ecologia social.
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