
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

REGIONAL CATALÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

MESTRADO EM ESTUDOS LITERÁRIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÁRCIO ANTONIO DA COSTA SANTOS  

 

 

 

 

 

 

 

O ESPAÇO EM CLARA DOS ANJOS, DE LIMA BARRETO:  

uma aplicação da teoria de Osman Lins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATALÃO (GO) 

2019 



 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

MÁRCIO ANTÔNIO DA COSTA SANTOS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ESPAÇO EM CLARA DOS ANJOS, DE LIMA BARRETO:  

uma aplicação da teoria de Osman Lins 
: 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

em Estudos da Linguagem - nível de Mestrado - da 

Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, como 

requisito parcial para obtenção do título de Mestre em 

Estudos da Linguagem. 

 

Linha de Pesquisa: Literatura, Memória e Identidade 

Orientador: Prof. Dr. Ozíris Borges Filho 

 

 

 

 

 

CATALÃO (GO) 

2019 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

DEDICATÓRIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esse trabalho às minhas filhas que souberam abrir mão de minha presença 

durante esses dias de trabalho. À minha querida mãe que, a seu modo, também 

contribuiu, mesmo não entendendo nada do que estava acontecendo. 

 

 



 

AGRADECIMENTOS  

Agradeço a Deus por ter colocado um colega no meu caminho dizendo deste curso na 

UFG e, também, por ter me dado forças para continuar os trabalhos, mesmo diante das 

pedras que surgiram no caminho.  

Agradeço de forma especial ao meu orientador Dr. Ozíris Borges Filho que, de forma 

particular, soube me impulsionar, orientar e puxar as orelhas sempre que foi preciso. 

Muito obrigado professor, confesso que tudo que sei sobre espaço aprendi com seus 

ensinamentos e confesso que me apaixonei pelo tema. Espero ainda continuar com seu 

apoio e parceria no doutorado.  

Agradeço aos meus colegas de trabalho que me deram o suporte necessário para que o 

trabalho não parasse enquanto eu me envolvia com a dissertação, souberam dar o apoio 

e o estímulo tão importantes nos momentos certos. Obrigado Julio Alejandro, Anderson 

de Oliveira, Helca de Sousa, Viviane Martins, Carlos Antônio pela ajuda e a minha 

prima Francyelle, que sempre franqueou sua casa para meus estudos.  

Obrigado à Universidade Federal de Goiás, regional de Catalão. Aos atendentes e 

professores que sempre foram muito solícitos e atenciosos comigo, que não se furtaram 

em ajudar no que fosse preciso. Nesta Universidade eu nasci para o mundo acadêmico e 

aqui pretendo continuar por muito tempo. 

Finalmente, agradeço a esta banca de seletos julgadores que me deram o norte 

necessário na qualificação e agora na defesa.  

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

 

O objetivo do presente trabalho é analisar a importância do espaço literário na obra 

Clara dos anjos, de Lima Barreto e também avaliar como este espaço foi construído e 

como ele interfere na construção das personagens, no desenvolvimento do enredo e sua 

função na obra. Este romance foi escrito no início do século XX e é ambientado na 

cidade do Rio de Janeiro do início do mesmo século, retratando as transformações 

sociais e espaciais, com mudanças estruturais e relocação da população pobre, bem 

como o crescimento dos subúrbios, local este que se torna o espaço mais importante 

para a narrativa. Assim, o trabalho visa reconhecer esse espaço, sua relação com as 

ações das personagens e os seus conflitos. Ainda, fez-se uma investigação acerca de 

como a crítica da época recebeu as obras de Lima Barreto quanto à linguagem e à 

temática. Para a questão do Espaço, analiso-o a partir da obra Lima Barreto e o espaço 

romanesco, de Osman Lins (1976), obra base principal deste trabalho. Além desse autor 

foram utilizadas as obras completas de Lima Barreto, Francisco de Assis Barbosa 

(2017); Bosi (1970), Candido (1989), Schwartz (2017), Freire (2003), Bachelard (1978), 

Borges Filhos (2007) entre outros.  
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ABSTRACT 

 

The objective of this work is to analyze the importance of literary space in the work 

Clara dos Anjos, of Lima Barreto. To evaluate how this space was constructed and how 

it interferes in the construction of the characters, in the development of the plot and its 

function in the work. This novel was written in the early twentieth century, and is set in 

the city of Rio de Janeiro early in the same century, depicting social and spatial 

transformations, with structural changes and relocation of the poor population, as well 

as, the growth of the suburbs, local which becomes the most important space for 

narrative. Thus, the work aims to recognize this space, its relation with the actions of 

the characters and their conflicts; And yet, an investigation was made of how the critic 

of the time received the works of Lima Barreto in the language and thematic. For the 

Space issue, he analyzed it from the work of Lima Barreto and the romanesque space, of 

Osman Lins (1976), base work. Besides this author, the complete works of Lima 

Barreto, Francisco de Assis Barbosa (2017) were used as the basis in the work; Bosi 

(1970), Candido (1989), Schwartz (2017), Freire (2003), Bachelard (1978), Borges 

Filho (2007) among others. 

 

KEYWORD: Clara dos Anjos. Lima Barreto. Literary space. 
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INTRODUÇÃO 

ESCRITO DEPOIS, PARA SER LIDO ANTES 

O presente trabalho tem por objetivo analisar o espaço, a partir da teoria de 

Osman Lins (1976) sobre  espaço romanesco, em Clara dos Anjos, de Lima Barreto 

(2012), romance publicado na primeira metade do século XX. Com base neste 

conhecimento, analisar-se-á como o narrador trabalha essa questão na obra. Essa opção 

fez com que vários outros aspectos relativos à produção literária fosse colocada em 

segundo plano ou nem mesmo citada, como a escolha dos nomes das personagens e 

aspectos raciais, por exemplo. 

É necessário mencionar que Clara dos Anjos é ambientado nos subúrbios cariocas 

do início do século XX e, dessa forma, se pretende demonstrar como as transformações 

sociais e espaciais na cidade irão interferir na composição da narrativa e no 

desenvolvimento da trama. Para isto, primeiramente, será apresentado o contexto 

histórico da época, com o fim do império, a abolição da escravatura, as reformas 

urbanísticas de Pereira Passos e como essas mudanças interferiram na construção das 

personagens e na formação do subúrbio.  

Analisar-se-á, a seguir, qual seria o espaço ocupado pela população negra e pobre 

nessa sociedade pós-abolição uma vez que com o fim da escravidão o negro foi expulso 

de seu trabalho, mas não lhe foi dada uma alternativa de sobrevivência, relegando-os à 

ocupação de pequenas atividades no centro da cidade e, depois, levando-os, 

consequentemente, a subir o morro ou procurar refúgio nos subúrbios distantes.  

Esse ambiente suburbano será utilizado para caracterizar a personalidade desse 

homem. Embora houvesse sido liberto da escravidão, o negro ainda estava preso ao 

preconceito de cor e à discriminação, tornando-o um profissional de segunda ou terceira 

categoria porque antes dele haviam os brancos pobres e imigrantes. Essas pessoas 

desprovidas de poder social foram expulsas do centro da cidade, das pensões e dos 

cortiços rumando em direção aos subúrbios para sobreviver. Entre eles também estarão 

os imigrantes que não se adequaram ao trabalho a eles oferecido.  

A partir da análise dos antecedentes históricos da produção de Clara dos Anjos e 

da produção de Lima Barreto mostrar-se-á como a experiência de vida do autor 
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interferirá na sua produção artística e também qual o pensamento dele em relação à 

produção literária.  Será demonstrado ainda qual era o posicionamento dominante da 

época sobre o fazer literário e como esse padrão, no que diz respeito à estrutura e à 

linguagem, aproximaria ou distanciaria o autor de seus pares e quais seriam as razões da 

receptividade negativa da obra de Lima Barreto nesse contexto. 

A escolha da obra de Lima Barreto obedeceu a critérios estéticos e literários. 

Estéticos porque a imagem do negro em suas obras, ao contrário do que ocorreu no 

Romantismo e Realismo/Naturalismo, em que o negro aparece em segundo plano - 

exceto em O Mulato, de Aluísio Azevedo (2000) - de forma idealizada ou sem 

características reais; estava mais próxima da realidade da época e apresentava os reais 

conflitos vividos pela população negra naquela sociedade; Literários porque representou 

uma mudança importante na apresentação de personagens negros e pobres na literatura 

nacional.   

Outro fator importante para esta escolha é o fato de o Brasil ter passado por um 

processo de abolição da escravatura, uma vez que o negro, em tese, deveria ocupar uma 

posição diferente na sociedade brasileira daquela que ocupava até então, deixando de 

ser mão de obra escrava e passaria a ser força trabalhadora livre. O fato de Lima Barreto 

dar voz e vez para o negro em suas obras talvez esse seja um dos motivos para seu 

reconhecimento tardio pela crítica. 

O enredo de Clara dos Anjos, segundo Sergio Buarque de Holanda, consiste na 

história de uma mulatinha que foi seduzida por um rapaz branco de situação econômica 

mais privilegiada e que, depois, é abandonada. Assim, o autor atribuiu à sua heroína 

uma personalidade “amorfa” e “pastosa”, talvez numa tentativa de representar nela 

várias outras mulheres que passaram pela mesma fatalidade.  

Trata-se de um embate social, racial e sexual ambientado na periferia da capital 

federal e que se torna um dos elementos mais importantes da narrativa. Dos onze 

capítulos da obra dez se passam exclusivamente no subúrbio apresentando 

características comportamentais e sociais de seus moradores. O narrador intruso da 

história aproveita essas oportunidades para tecer comentários políticos e criticar os 

governantes que relegam ao abandono esta população tão importante. O espaço físico 
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será apresentado com riqueza de detalhes em alguns momentos para reforçar os dramas 

vividos pelas personagens e também pelas interações entre espaço e personagem.  

Osman Lins afirma que tudo em uma obra é funcional; tudo é espaço até mesmo a 

personagem. Com isso, em sua teoria, apresenta não só o que seria o espaço romanesco 

como também sua função entre outros aspectos. Diante disso, para melhor entender esse 

espaço romanesco o trabalho será dividido em quatro partes fundamentais.  

Na primeira será apresentada a teoria para que o leitor possa entender a base de 

análise e quais os elementos apresentados sobre o espaço. 

Na segunda parte será apresentado o subúrbio carioca do final do século XIX e 

início do século XX visando assinalar como ele era antes da expansão e qual sua 

representação na época. Para isso, além da apresentação desses aspectos pelo narrador 

que percorre esse ambiente, é mostrada também a aparição do subúrbio em obras 

românticas e realistas já que, antes de se tornar morada de pobres e esquecidos, chegou 

a ser visto como reduto de certo charme e elegância. São detalhes que o narrador 

mostrará através das edificações que irão aparecer no desenvolvimento da narrativa.  

Na terceira parte o foco serão as ruas mais importantes para a narrativa. O 

narrador mostra que haverá uma oposição entre espaço aberto x espaço fechado; externo 

x interno, mas as cenas serão ambientadas, na sua maioria, em espaços abertos, 

mostrando ao mesmo tempo o desenvolvimento provocado pela administração pública 

como também o descaso sofrido pela região por ocasião da falta de ações político-

legislativo-administrativas. Nesse contexto, paisagens virgens serão apresentadas ao 

mesmo tampo em que sofrem os efeitos da transformação humana e pode ser notada a 

existência de ruas que representam a elegância e a decadência do homem, todas 

inseridas no mesmo macrocenário que é a cidade do Rio de Janeiro.  

Por fim, falar-se-á dos espaços fechados e como eles, mais precisamente a casa, 

podem representar a ascensão social, o poder e a decadência. Sob esta égide, casa e rua 

fundem-se no ambiente e são, ao mesmo tempo, opostos, antagônicos. Bachelard (1978) 

apresenta a representação da casa para a literatura e como ela interfere na caracterização 

das personagens. A sua localização física em determinado lugar ou situação espacial das 
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ruas, se no alto, no plano ou no baixo, implica na existência de coordenadas espaciais 

que poderão interferir nos fatos apresentados.  

Todos esses elementos, apesar de serem trabalhados separadamente, pertencem a 

um todo único, indissociável, como o tempo e o espaço conforme é apresentado por 

Osman Lins. Tais elementos da narrativa são apresentados assim para critério didático, 

mas a casa, a rua e o subúrbio estão intimamente integrados, pertencem a um só 

ambiente. O entendimento de um irá interferir no outro e vice-versa.  

Desta forma, a casa de Clara e de Cassi, embora estejam no subúrbio, são 

diferentes devido à localização espacial, se perto do centro da cidade ou distante; isso 

porque a rua das casas está intimamente relacionada com esse posicionamento espacial. 

Assim, as localizações espaciais representam também o distanciamento social que é 

reforçado pela cor da pele. Mesmo habitando em um mesmo espaço pode ser notada a 

existência de outra distinção social caracterizada pela tonalidade da pele, pois quanto 

mais escura, mais inferior. Assim, pode ser notado que, entre grupos sociais com vários 

elementos identificadores de igualdade, a tonalidade da pele serve como elemento 

diferenciador. 

Conforme mencionado anteriormente, a sociedade da época distinguia as pessoas 

pela tonalidade da pele, pelas moradias além de outros aspectos. Esse fator de distinção 

entre o negro e o pardo seria mostrado pelo autor no romance, pois as personagens, 

embora residindo em um mesmo espaço físico, poderiam apresentar enormes diferenças 

sociais entre si.  

Enfim, a obra analisada, além de ser um manifesto de protesto contra a 

discriminação social e racial no Rio de Janeiro do século XX também se constitui 

através de uma forma de revelar que o tratamento dispensado aos pobres e 

principalmente às mulheres negras e mestiças estava longe de ser justo. Vale assinalar 

que o fim da escravidão negra não significava, na época, o fim do preconceito e 

melhores condições de vida para essa população que, na época, representava cerca de 

50% das pessoas da cidade. Essa população continuava escravizada simbolicamente e 

sem oportunidades. No caso das mulheres, ainda eram vítimas do pensamento libidinoso 

dos homens brancos. Elas eram apresentadas como objetos sexuais e culpadas de 

despertarem o desejo nos homens. Segundo Freire (2003) a sociedade brasileira do 
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início do Século XIX entendia que os escravos eram seres sem moral, sem honra, 

promíscuos, que se prostituíam com qualquer um, que eram as primeiras amantes dos 

senhorzinhos da casa grande. Assim a atitude de se entregar era de se esperar de uma 

negra, Gilberto Freire (2003) afirmava que durante o período escravagista a vida das 

escravas na senzala era tida como desregrada e sem pudores visto que é mencionado 

frequentemente que faziam sexo à vontade em total promiscuidade.  

Mesmo fora da senzala, elas, somente elas, teriam de zelar por sua “honestidade”, 

principalmente se não tinham nenhum poder econômico, fato esse que era o mais 

comum. Segundo o narrador de Clara dos Anjos o subúrbio é a terra dos esquecidos, das 

pessoas que perderam tudo, mas também é o lugar de homens e mulheres trabalhadoras 

e honestas que têm suas diferenças, mas que saem na defesa uns dos outros nos 

momentos de necessidade.  

É essa população que estará presente na obra que será analisada. 
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1. LIMA BARRETO E SUA FORTUNA CRÍTICA 

 

Afonso Henriques de Lima Barreto (1881-1922)1 nasceu no mesmo ano em que o 

Realismo e o Naturalismo teve início no Brasil com as obras Memórias Póstumas de 

Brás Cubas, de Machado de Assis e O Mulato, de Aluísio Azevedo, ambas publicadas 

em 1881. Esse fato poderia ser apenas alegórico não fosse o envolvimento que esse 

menino recém-nascido teria com as artes, principalmente com a literatura.  

Antes de se falar da herança deixada por Barreto para as gerações futuras e 

entender o posicionamento da crítica em relação a seu trabalho será preciso observar 

três aspectos sobre o artista. Primeiramente, o contexto histórico em que ele nasce e 

desenvolve sua aptidão literária; segundo, o contexto histórico-literário em que sua obra 

é produzida e analisada e, por fim, qual seu posicionamento em relação à produção 

literária.  

1.1 Antecedentes históricos 

Sete anos após o nascimento de Lima Barreto, exatamente no mesmo dia, foi 

promulgada a Lei Áurea que poria fim na escravidão no Brasil, independentemente de 

se dizer que ela ocorreria de qualquer forma devido à evolução legislativa2 que vinha 

ocorrendo e também devido à pressão exterior sobre o governo brasileiro, 

principalmente da Inglaterra. De qualquer forma a liberdade fora concedida. Um ano 

após esses acontecimentos, forças políticas contrárias e insatisfeitas declararam a 

República e o fim do Império.  

Lima Barreto nasce e cresce nesse momento entre mundos. Nasce no Império e 

cresce na República. Segundo censo da época cerca de 50% da população brasileira era 

de negros. Pensava-se que, com o final da escravidão, essa massa populacional deixaria 

a condição de mão de obra escrava e se tornaria trabalhadora assalariada. Contudo, o 

                                                 
1 Afonso Henriques de Lima Barreto era filho mestiço, nascido de um tipógrafo e de uma professora, 

falecida ainda quando tinha sete anos. Estudou no Colégio Pedro II e depois fez engenharia na Escola 

Politécnica. 
2 O processo de abolição da escravatura no Brasil foi gradual e começou com a Lei Eusébio de Queirós de 

1850, seguida pela Lei do Ventre Livre de 1871, a Lei dos Sexagenários de 1885 e finalizada pela Lei 

Áurea em 1888. 
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governo entendeu que a escravidão seria um passado a ser esquecido3, 

consequentemente, o negro também deveria ser esquecido. Intensifica-se a imigração 

europeia, agora  para os trabalhos nas lavouras pelo interior do país em substituição ao 

negro, antes escravo, que se desloca para as  cidades em busca de trabalho.  

 Focalizando o Rio de Janeiro essa população de negros livres procurou as cidades 

principalmente a capital federal, ocupando pequenas estalagens, cortiços e pensões. No 

centro trocariam trabalho por alimentação e habitação, em alguns casos a prostituição 

surgia como forma de modo de sobrevivência. A capital da República tornou-se suja e 

superpovoada e, dentre as capitais, a mais feia e fétida.  

Surge então a reforma urbanística e sanitária na cidade do Rio, liderada por 

Francisco Passos cujo objetivo foi acabar com os focos de febre amarela, rubéola, etc. 

Tal reforma botaria abaixo casebres, pensões e cortiços em que fossem encontrados 

focos da doença. Com isso diversos moradores foram jogados na rua e, com isso 

acelerou-se o crescimento dos subúrbios cariocas às margens da ferrovia da Central do 

Brasil.  

O deslocamento espacial da população pobre para a periferia da cidade do Rio de 

Janeiro funcionava também como uma forma de manutenção social no centro da cidade. 

Afinal a pobreza era acusada de causar pequenos crimes, desta forma o deslocamento 

para mais distante servia como forma de manutenção da ordem pública.  

Que população seria essa? Negros e homens brancos livres e até mesmo 

imigrantes que não deram certo nas lavouras de café, entre outros. Eles foram sendo 

expulsos do centro da cidade para os morros e áreas distantes do centro da capital.  

                                                 
3 O ato de Rui Barbosa que mandou queimar todos os papéis, livros de matrícula e documentos relativos a 

escravos nas repartições do Ministério da Fazenda teve por finalidade eliminar os comprovantes de 

natureza fiscal que pudessem ser utilizados pelos ex-senhores para pleitear a indenização junto ao 

governo da República, já que a Lei de 13 de Maio de 1888 havia declarado extinta a escravidão, sem 

reconhecer o direito de propriedade servil. Nem poderia fazê-lo. O próprio Rui Barbosa, dissertando a 

respeito, deixara bem claro esse ponto, ao relatar o projeto da emancipação do elemento servil em 1884: 

"O princípio da indenização ficara repudiado para sempre, e rotos com ele os famosos títulos de senhorio 

da raça branca sobre a negra. Essa intuição iluminou em um relâmpago o futuro, e travou a pugna entre o 

ódio e a esperança" (Disponível em <<http://www.casaruibarbosa.gov.br/dados/DOC/artigos/a-

j/FCRB_FranciscodeAssisBarbosa_Apresentacao_livro_RuiBarbosa_queima_arquivos.pdf>> acessado 

em 20 de novembro de 2018). 

 

http://www.casaruibarbosa.gov.br/dados/DOC/artigos/a-j/FCRB_FranciscodeAssisBarbosa_Apresentacao_livro_RuiBarbosa_queima_arquivos.pdf
http://www.casaruibarbosa.gov.br/dados/DOC/artigos/a-j/FCRB_FranciscodeAssisBarbosa_Apresentacao_livro_RuiBarbosa_queima_arquivos.pdf
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 Lima Barreto assistia a tudo, mas não de forma impassível. Escrevia contos, 

crônicas em jornais, criticando essa situação e denunciando o descaso dos governantes. 

Em Miss Edith e seu tio (2010) mostra-se uma negra, Angélica, trabalhando em uma 

pensão e observando o cinismo de alguns hóspedes, entre eles Miss Edith e seu tio, 

estrangeiros que aparentam superioridade, mas saem devendo o aluguel. Em Os 

Bruzundangas (1985) critica-se toda a República com seus privilégios e resquícios de 

problemas oriundos do regime anterior. Nessa obra, ele tece considerações sobre todos: 

políticos, nobreza, literatos etc.  

 Outra coisa não havia mudado: a condição do negro, que na monarquia estava 

abaixo da base social e que no novo regime continuava no mesmo lugar. Torna-se 

necessário assinalar que o governo e as elites queriam esquecer-se do negro e, por isso, 

toda essa população, que era metade, tinha de ser encoberta. Continua-se um processo 

de clareamento do negro.  

Um dos primeiros processos imigratório no Brasil surge em decorrência dessa 

necessidade clareamento da sociedade brasileira. O número de negros era enorme e 

precisava diminuir para situar melhor a sociedade carioca no mesmo patamar das 

capitais estrangeiras. 

Para Lima Barreto, os negros adquiriram vários tons: eram pretos, morenos, 

pardos. Cada um representando uma posição social. Não havia racismo, todavia, não 

havia mobilidade social. A condição de negro o acompanharia para sempre e isso seria 

fundamental em sua vida profissional e social.  

 Toda a experiência de ser discriminado atingiu o autor também. Enquanto outros a 

sentiam e se calavam, ele colocaria essas questões no papel e a exprimiria, trazendo para 

si mais animosidade por parte da grande elite que não se julgava preconceituosa. A 

República colocara fim no sistema anterior, mas não conseguiu fazer com que os recém-

libertos galgassem uma função social de não continuarem sendo mera força de mão-de-

obra. Por outro lado, o processo de ocultação da escravidão e da existência fez com que 

os negros fossem relegados à própria sorte. Isso fez com que fossem cada vez mais 

excluídos da sociedade brasileira, enquanto pessoa humana e força de trabalho 

assalariada.  



19 

 

 1.2 O contexto literário 

 Paralelamente a esse contexto histórico e social o Brasil transitava entre o 

Romantismo ufanista que procurava exaltar as qualidades naturais brasileiras, de 

construir a ideia de um herói nacional que mais se assemelhava aos cavaleiros 

medievais devido ao alto grau de idealização da personagem; os escritores desse 

período, ou eram descendentes de uma monarquia que vivia seus últimos dias ou 

pertenciam à Burguesia que ascendia ao poder social e economicamente.  

Assim sendo, o motivo literário versava sobre temas que eram de interesse dessa 

parcela social. Visto também que nem todos tinham possibilidade de leitura as escolas 

ou atendiam as necessidades da nobreza ou as da burguesia. Sendo assim, a falta de 

público leitor e a falta de publicações tornavam o público cada vez mais restrito.  

 Em 1881, com as obras de Machado de Assis e de Aluísio Azevedo uma nova 

temática surge, com crítica social. No Realismo e nas obras citadas, percebia-se a 

aplicação de ideias positivistas de Comte que estavam muito em voga na Europa do 

final do século XIX e início do século XX. O cientificismo filosófico por meio das 

ideias de Marx e Engels mais o evolucionismo de Darwin caem na sociedade brasileira, 

causando profundas transformações na forma de ver e de pensar da sociedade, 

alterando, assim, a literatura nacional. 

 Esses pensamentos também possibilitaram o surgimento da ideia de eugenia, de 

raça pura e superior a outras. Desta forma surge uma oposição entre a cultura europeia e 

a dos trópicos. A Europa seria o local de onde poderiam surgir pensamentos 

revolucionários para a sociedade. Darwin explicaria a evolução das espécies através de 

fatores biológicos. Contudo, correntes distorcem as ideias e mostram a interferência do 

meio social e da seleção social. Havendo assim grupos sociais mais preparados e outros 

menos preparados. Estabelecem-se assim grupos superiores e grupos inferiores.  

Na obra Bom crioulo, de Adolfo Caminha (2000), apesar da superioridade física, 

o negro era moralmente fraco e sucumbia à luxuria com Amaro, rapazote franzino e 

branco, demonstrando assim a superioridade dos brancos em relação aos negros. Essa 

superioridade apontada ao europeu perseguia as personagens românticas, realistas e 

naturalistas.  
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Rita Baiana, mulher forte determinada, utiliza-se da sedução para corromper seus 

homens, até mesmo um legítimo português se dobra aos seus caprichos. Cultural e 

ficcionalmente as representações convergiam para uma regularidade: se fosse homem, 

era fraco no sentido moral, se fosse mulher, era fraca e utilizava sua força sexual para 

conseguir o que queria. Personagens negras não ascenderiam ao primeiro plano dos 

romances, nem no Romantismo, nem no Realismo-Naturalismo. Na mesma obra de 

Aluísio Azevedo, Bertoleza deixa-se subjugar pelo português e depois prefere a morte à 

vida escravizada.  

 O ponto comum entre os movimentos realista, naturalista, parnasiano e simbolista 

foi o posicionamento contrário ao romantismo. Volta-se ao objetivismo, ao 

cientificismo e ao determinismo. Quanto a essa última característica havia uma 

tendência a demonstrar que o homem tinha suas ações e comportamentos determinados 

por questões biológicas e sociais. No caso do romance apresentado, Bom crioulo, a 

personagem era fraca diante das forças biológicas que a lançava nos desejos carnais e o 

meio determinava seu comportamento4. Dessa forma, o romance de tese procura 

mostrar na literatura que o homem era fruto do meio, da raça e do momento.  

 No Parnasianismo a preocupação formal estava acima de tudo. O poeta procurava 

com objetividade alhear-se de tudo que poderia contaminar sua produção artística e, por 

isso, procurava objetos artísticos que por si só já configuravam uma obra de arte. Olavo 

Bilac em seu poema “A um poeta”5 pregava que o poeta deveria isolar-se do mundo em 

uma torre de marfim para, no aconchego do claustro, escrever. Os versos deveriam 

seguir uma métrica rígida e, à semelhança dos realistas, neutralizar toda subjetividade.  

Longe do estéril turbilhão da rua, 

Beneditino, escreve! No aconchego 

Do claustro, na paciência e no sossego, 

Trabalha, e teima, e lima, e sofre, e sua! 

 

Mas que na forma se disfarce o emprego 

Do esforço; e a trama viva se construa 

De tal modo, que a imagem fique nua, 

Rica mas sóbria, como um templo grego. 

                                                 
4 A narrativa se passa dentro de um navio. Não havia mulheres nessas embarcações e os marinheiros 

ficavam isolados por muito tempo, possibilitando assim o relacionamento homossexual como insinua o 

texto. 
5 Disponível em: << http://www.citador.pt/poemas/a-um-poeta-olavo-bilac>> acessado em 20 de 

novembro de 2018. 

http://www.citador.pt/poemas/a-um-poeta-olavo-bilac
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Não se mostre na fábrica o suplício 

Do mestre. E, natural, o efeito agrade, 

Sem lembrar os andaimes do edifício: 

 

Porque a Beleza, gêmea da Verdade, 

Arte pura, inimiga do artifício, 

É a força e a graça na simplicidade. (1919)  

 O poema funcionaria como a receita para um escritor que não poderia deixar 

transparecer no texto, ou em sua produção, o árduo trabalho do operário. Assim, como 

resultado do ofício de escrever, a obra ao final deveria parecer bela e a análise limitar-

se-ia nela mesma para que, na forma, não fique evidenciado nem apareça o esforço na 

construção. Assim sendo, o autor e a obra não poderiam ser confundidos por 

constituírem, sob esta lógica, duas instâncias autônomas e independentes dosando tudo 

isso com objetividade e impassibilidade. 

Os simbolistas pregavam que a poesia não poderia limitar-se a expor um objeto, 

ela teria de transcender, de sugerir, de sugestionar, de produzir sensações sonoras, 

visuais e táteis, ou seja, a obra de arte caminharia para questões místicas e, ainda, estaria 

dissociada do meio social. De qualquer forma, além da ausência de preocupação social 

apresentada na poesia parnasiana e simbolista, da crítica social nos romances realistas e 

naturalistas que tinham como inspiração a produção europeia – sobretudo baseando-se 

na inspiração dos pensamentos teóricos franceses - faltava à produção literária brasileira 

do final do século XIX e do início do século XX representar elementos que pudessem 

constituir a identificação de uma cor local, nacional, de mostrar qual a identidade da 

nação brasileira a partir de uma especificidade distintiva que a diferenciasse do exterior 

estrangeiro.  

 Os românticos preocuparam-se com isso, mas tinham uma visão utópica e ufanista 

de país. Outrossim, essas escolas seguiam padrões rígidos de produção literária 

obedecendo à estrutura herdada dos europeus. Vale ressaltar que neste período a língua 

falada não era a dos brasileiros das ruas, mas das cátedras e os escritores de prestígios 

eram aqueles que não fugiam aos padrões pré-estabelecidos. Machado de Assis era 

elogiado pela preocupação com a linguagem, com a forma e com o conteúdo, que 

obedecia aos preceitos da crítica da época. Nesse contexto de produção literária surge 

Lima Barreto. Segundo Candido,  
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Para Lima Barreto a literatura devia ter alguns requisitos 

indispensáveis. Antes de mais nada, ser sincera, isto é, transmitir 

diretamente o sentimento e as ideias do escritor, da maneira mais clara 

e simples possível. Devia também dar destaque aos problemas 

humanos em geral e aos sociais em particular, focalizando os que são 

fermento de drama, desajustamento, incompreensão (CANDIDO, 

1989, p. 39). 

 Desta forma, a literatura deveria transmitir as ideias de seu criador. Ela não 

poderia estar dissociada nem da autoria nem do social. Lima Barreto encarava a 

literatura como uma forma de análise da sociedade e um estudo da condição humana. 

Para ele, então, as duas instâncias, autor e obra, estariam ligadas de forma determinante. 

Veja o pensamento dele expresso em O destino da Literatura (1921). 

[...] a importância da obra literária que se quer bela sem desprezar os 

atributos externos de perfeição de forma, de estilo, de correção 

gramatical, de ritmo vocabular, de jogo e equilíbrio das partes em 

vista de um fim, de obter unidade na variedade; uma tal importância, 

dizia eu, deve residir na exteriorização de um certo e determinado 

pensamento de interesse humano, que fale do problema angustioso do 

nosso destino em face do Infinito e do Mistério que nos cerca, e aluda 

às questões de nossa conduta na vida (BARRETO, 1921). 

  

 

 

1.3 A crítica   

 

Segundo o autor de Clara dos Anjos a obra literária não poderia desprezar o meio, 

as questões sociais. Defendia uma literatura militante6, envolvida e crítica. Ele era 

consciente de seu labor literário. Sabia que sua obra receberia críticas; sabia que havia 

um grupo dominante na literatura brasileira de origem parnasiana, puristas que se 

designavam protetores da língua nacional.  

 

A crítica especializada predominante na época não aceitava que uma obra pudesse 

ser considerada literária se não respeitasse a determinados critérios de produção, como 

questões temáticas e uso de uma linguagem elaborada e casta. Esse pensamento foi 

criticado por ele em Os Bruzundangas quando menciona a fala dos samoiedas. Pela 

                                                 
6 Para ele a literatura tinha uma função social, tinha a missão de “humanizar” o homem, pois seria uma 

forma de autoconhecimento. Assim, isso estaria implícito na concepção de linguagem. Trata-se de uma 

literatura militante. 
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leitura do fragmento seguinte em confronto com a poesia de Olavo Bilac poder-se-ia ter 

um nítido confronto entre a postura dos autores, Lima e Bilac. 

 

A língua da Bruzundanga, isto é, a língua falada pela gente instruída e 

a escrita por muitos escritores que julguei excelentes; mas aquela em 

que escreviam os literatos importantes, solenes, respeitados, nunca 

consegui entender, porque redigem eles as suas obras, ou antes, os 

seus livros em outra muito diferentes da usual, outra essa que 

consideram como sendo a verdadeira, a lídima, justificando isso por 

feição antiga de dous século ou três [...] Os samoiedas, como vamos 

ver, contentam-se com as aparências literárias e a banal simulação de 

notoriedade, umas vezes por incapacidade de inteligência, em outras 

por instrução insuficiente ou viciada, quase sempre, porém, por falta 

de verdadeiro talento poético, de sinceridade, e necessidade, portanto, 

de disfarçar os defeitos com pelotiquices e passes de mágica 

intelectuais (BARRETO, 1985. p. 9-12). 

 

 Essa postura para Lima Barreto não estava de acordo com o seu pensamento do 

que seria literatura e de qual seria sua função. No início do século XX, ele já havia 

escrito Recordações do Escrivão Isaias Caminha, Triste Fim de Policarpo Quaresma, 

Vida e morte de M. J. Gonzaga e já havia começado Clara dos Anjos. Acerca dessas 

obras e sobre a publicação disse o seguinte  

 

Era um tanto cerebrino, o Gonzaga de Sá, muito calmo e solene, 

pouco acessível, portanto. Mandei as Recordações do Escrivão Isaías 

Caminha, um livro desigual, propositalmente malfeito, brutal por 

vezes, mas sincero sempre. Espero muito nele para escandalizar e 

desagradar, e temo não que ele te escandalize, mas que te desagrade 

[...] Espero que esse primeiro movimento, natural, seja seguido de um 

outro de reflexão em que vocês considerem bem que não foi só 

escândalo, o egotismo e a charge que pus ali (BARBOSA, 2017, p. 

172, grifo nosso). 

 

 Nestas palavras dirigidas ao amigo Noronha Santos, Lima Barreto deixa claro que 

sua ação literária era consciente. Sabia que não seria compreendido por muitos, mas que 

ansiava que posteriormente o desconforto, o desagrado pudesse converte-se em 

compreensão e reflexão sobre suas palavras. Contudo, em vida não conseguiu ver tal 

fato tornar-se realidade. A crítica não lhe perdoou.  

  

 Sabedor desse movimento de escândalo que poderia advir de sua obra, procurou 

fora a publicação para seu livro. E assim ocorreu. Como foi imaginado, a crítica não lhe 

poupou. Segundo Barbosa (2017) o primeiro a criticar a obra foi o amigo Medeiros e 

Albuquerque 
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Reconhecendo, embora, as qualidades do romance – “começa pelo 

fim, aparece como um escritor feito” -, lamenta “as alusões pessoais”, 

a “descrição de pessoas conhecidas, pintadas de um modo 

deprimente”. Para condenar incisivamente o livro, que classifica como 

sendo “um mau romance e um mau panfleto”. “Mau romance”, 

explica, “porque é da arte inferior dos romans à clef. Mal panfleto, 

porque não tem a coragem do ataque direto, com os nomes claramente 

postos e vai até a insinuações pessoais, que mesmo os panfletários 

mais virulentos deveriam respeitar” (BARBOSA, 2017, p.184-185). 

  

Na mesma linha seguiram as críticas quando, por exemplo, Alfredo Bosi (1970) 

afirma que em Recordações do Escrivão Isaías Caminha havia uma projeção de 

amarguras pessoais, que a linguagem era “enfeada por solecismos, cacófagos e 

repetições numerosas”. Dizia ele ainda que poderia “ver na língua ‘irregular’ a própria 

dissonância espiritual do narrador com o estilo vitorioso no mundo das letras” (BOSI, 

1970, p. 359).  

 Alcides Maia também tece críticas afirmando tratar-se de uma “crônica de 

vingança, diário atormentado de reminiscências más, de surpresas, de ódios” 

(BARBOSA, 2017, p. 185). José Veríssimo diz que a obra apresenta imperfeições de 

composição, de linguagem, de estilo e outras. Afirmava que era “personalíssimo” (op. 

cit. p. 187). Essa crítica abala muito Lima Barreto, pois tinha o crítico em alta estima ao 

ponto de lhe dedicar uma obra.  

 A linhagem desses críticos citados e mais Osório Duque Estrada, Sílvio Romeiro 

preconizavam que um bom escritor tinha de escrever certo. Desta forma, não estavam 

interessados em saber se a linguagem era uma forma de alcançar um novo grupo de 

leitores e de aproximar a obra de arte da maioria da população. Segundo a crítica que 

Lima expressa em Os Bruzundangas, havia duas línguas no país, aquela falada pelas 

pessoas instruídas e outra falada pela grande maioria das pessoas. Diante dessa 

dicotomia entre esses dois falares Oswald de Andrade construiria famoso poema “Vício 

de Fala” em que mostra essa separação.  

 

Para dizerem milho dizem mio 

Para melhor dizem mio 

Para pior pió 

Para telhado dizem teiado 

E vão fazendo telhados. 

(1971)  
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 Oswald traz para a poesia a linguagem cotidiana falada nas ruas, com vestígios de 

coloquialidade característicos. Lima Barreto traz para a prosa a língua das pessoas 

simples do subúrbio carioca e, mais que isso, traz o homem simples do subúrbio carioca 

para o centro de sua obra literária.  Uma questão levantada pelo autor era que um 

homem simples, negro e pobre não poderia, para a sociedade da época, sentar-se entre a 

elite branca do Brasil do final do Sec. XIX e início do Sec. XX. Essa é sua crítica a 

Machado de Assis que, para ele, poderia ter feito mais por sua raça e sua cor.  

   

 Ao iniciar Clara dos Anjos havia a ideia de construir um Germinal7 negro; 

contudo, segundo ele, poderiam acusá-lo de “negrismo”. Sua intenção era contar a 

história de uma mulher negra que, depois de seduzida por um homem branco, ficava 

grávida, era abandonada e, com muito esforço, conseguia sustentar seu filho. Unir-se-ia 

então a um português que, ao voltar para Portugal, deixa-lhe uma soma considerável em 

dinheiro e uma filha. Depois de muitos amantes consegue um marido que dilapida seu 

patrimônio e morre deixando-a na miséria. Por fim, transformar-se-ia em prostituta e 

morreria. Segundo Pereira (BARRETO, 2012, p. 19), essa obra não seria apenas um 

romance grande, mas um grande romance. Sergio Buarque de Holanda resume assim o 

romance 

 

Em Clara dos Anjos relata-se a estória de uma pobre mulata, filha de 

um carteiro de subúrbio, que apesar das cautelas excessivas da família, 

é iludida, seduzida e, como tantas outras, desprezada, enfim, por um 

rapaz de condição social menos humilde do que a sua. É uma estória 

onde se tenta pintar em cores ásperas o drama de tantas outras 

raparigas da mesma cor e do mesmo ambiente. O romancista procurou 

fazer de sua personagem uma figura apagada, de natureza “amorfa e 

pastosa”, como se nela quisesse resumir a fatalidade que persegue 

tantas criaturas de sua casta: “A priori”, diz, “estão condenadas, e tudo 

e todos parecem condenar os seus esforços e os dos seus para elevar a 

sua condição moral e social.” É claro que os traços singulares, capazes 

de formar um verdadeiro “caráter” romanesco, dando-lhe relevo 

próprio e nitidez hão de esbater-se aqui para melhor se ajustarem à 

regra genérica. E Clara dos Anjos torna-se, assim, menos uma 

personagem do que um argumento vivo e um elemento para a 

denúncia (BARRETO, 2012, p. 27/8). 

                                                 
7 Germinal é um romance do escritor Émile Zola de 1885. O décimo terceiro da série Les Rougon-

Macquart e possivelmente um dos mais famosos. A história tem lugar no norte da França durante uma 

greve provocada pela redução dos salários. Disponível em: <<https://pt.wikipedia.org/wiki/Germinal >> 

acessado em 20 de janeiro de 2019. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Germinal%20%3e%3e%20acessado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Germinal%20%3e%3e%20acessado
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 Se houve crítica negativa ao seu primeiro romance pelo fato de ele ter criticado 

editores e jornais da época talvez essa reação fosse maior se a obra analisada fosse Clara 

dos Anjos, que aborda questões raciais e o desprezo por parte do governo em relação à 

classe pobre. É importante lembrar que a sociedade brasileira da época era - e até hoje é 

- predominantemente conservadora e preconceituosa. Havia uma tentativa de 

clareamento dos ex-escravos. Vivia-se em uma sociedade cheia de cores; cores essas 

retratadas por Lima Barreto em seus romances: havia o preto, o pardo, o moreno, o 

moreno claro e assim por diante; para cada nuance de cor uma carga de preconceito 

social. Preconceito esse que poderia operar tanto em uma microestrutura como em 

macroestrutura. Em Clara, o narrador afirma que “uma diferença acidental de cor é 

causa para que se possa julgar superior à vizinha” (BARETO, 2012, p. 185).  

  

 Na versão final do romance Clara dos Anjos publicada após sua morte, em 1922, 

o autor muda um pouco a história idealizada inicial de se fazer uma saga da escravidão 

negra no Brasil. Clara continua sendo seduzida por um jovem branco. Porém não se 

transforma em prostituta, pois o autor poupa a heroína dessa sina, mas introduz na 

narrativa uma personagem que, depois de seduzida e engravidada por Cassi, torna-se 

prostituta e seu filho torna-se bandido e estaria preso. Dessa forma, a saga de mulher 

explorada que trabalha para sustentar o amante e depois se prostitui fica para outra 

personagem – Rosalina, Madame Bacamarte. Quanto a Clara, pode ser considerada 

ficcionalmente uma mulher sem malícia, ingênua, incapaz de reconhecer em Cassi o 

vilão de que todos falavam.  

Ao contrário, considerava-o injustiçado por todos. Acreditava no seu amor e em 

suas palavras até quando descobre que está grávida e que ele tinha fugido. Durante toda 

a narrativa sua passividade é quebrada somente quando é humilhada por Salustiana, mãe 

de Cassi, que a faz perceber que não passava de uma mulatinha ingênua e que não sabia 

seu real papel na sociedade da época. Desse instante em diante as bases de seu 

pensamento de menina pobre e ingênua são quebradas, seus olhos se abrem e ela 

percebe como é a realidade das mulheres de sua raça. 

 

 Lima utiliza Clara como sendo uma figura típica, representante de todas as negras 

que, mesmo depois do fim da escravidão, continuavam sendo consideradas como objeto 

sexual por homens brancos, sendo ainda prostituídas e violentadas.  
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Segundo Freire “diz-se geralmente que a negra corrompeu a vida sexual da 

sociedade brasileira, iniciando precocemente no amor físico os filhos de família. Mas 

essa corrupção não foi pela negra que se realizou, mas pela escrava (FREIRE, 2003, p. 

207)”.  

 

Mais do que contar uma história haveria uma função social nela, era uma forma de 

criticar a conduta em relação às mulheres negras que em regra não tinham quem as 

defendesse visto que todas, na época, pertenciam a uma classe excluída e esquecida 

pelos poderes republicanos.  

 

O papel da literatura militante seria esse: fazer com que histórias que passariam 

despercebidas pelos jornais ganhassem destaque em uma obra literária. Isso com certeza 

contraria em muito os padrões críticos da época. Esse posicionamento sobre o papel 

social da literatura poderá ser observado em seu Diário Íntimo, produzido durante toda 

sua vida e que narra várias questões relativas ao seu pensamento e ideologia.  

 

1.4 O resgate de um autor  

 

 Depois de sua morte, foram sendo percebidos os marcos norteadores da produção 

literária de Lima Barreto. Alguns estereótipos, como aquele apresentado por Sérgio 

Buarque de Holanda de que sua obra é demasiadamente biográfica, foram aos poucos 

sendo compreendidos e derrubados. Esse elemento existe, mas está em conformidade 

com sua visão de literatura, relacionado ao seu posicionamento ideológico do papel do 

escritor.  

 

Dessa forma, esses fatos não seriam uma demonstração de pobreza na produção, 

mas de algo pensado e apresentado de forma consciente. Esse era seu posicionamento 

enquanto artista. Assim, vale destacar que esses estereótipos críticos foram criados 

principalmente pela orientação da crítica literária existente em sua época que não 

aceitava essa postura.  

  

 Assis Brasil (1985) afirma que o fato de Lima Barreto ter vivido em um “período 

de transição da literatura brasileira”, “como o Pré-Modernismo e o Modernismo” 

quando “as correntes estéticas, como Parnasianismo, Realismo e Simbolismo estavam 
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em franca decadência”, contudo ainda eram determinantes para a valoração ou não de 

um escritor isso interferiu demasiadamente no posicionamento crítico em relação a sua 

obra. Segundo ele, Lima Barreto tornou-se 

 

[...] um dos mais legítimos cronistas do Rio de Janeiro. Tudo quanto 

acontecia à sua volta, o escritor atento registrava nas suas crônicas, 

pois colaborava em quase todos os jornais. Sob este aspecto, não foi 

um ‘marginalizado’ ou ‘perseguido’ pelos escritores estabelecidos 

(BARRETO, 1985, p.13). 

 

 Apesar das críticas iniciais e dos lugares comuns construídos em torno de uma 

obra que é vasta e, embora tenha produzido em um pequeno período de tempo, ela está 

sendo objeto de estudos e pesquisa nos últimos anos. São dezenas de trabalhos 

publicados sobre ele. Dentre os muitos trabalhos produzidos, que são vários, pode-se 

destacar o próprio Francisco de Assis Barbosa (2017) que, além da biografia do autor, 

também publica a sua obra completa e é amplamente lido e citado por todos que 

pesquisam Lima Barreto. Alfredo Bosi (2002) e Antônio Candido (1989) demonstram 

uma mudança de postura em relação à obra do autor. O último resgata o pensamento de 

Lima Barreto sobre a literatura e afirma que: 

 

O Lima Barreto mais típico, seja o que funde problemas pessoais com 

problemas sociais, preferindo os que são ao mesmo tempo uma coisa e 

outra — como por exemplo a pobreza, que dilacera o indivíduo, mas é 

devida à organização defeituosa da sociedade; ou o preconceito, 

traduzido em angústia, mas decorrendo das normas e interesses dos 

grupos (CANDIDO, 1989, p. 39).  
 
 Maria Cristina Teixeira Machado (2002) apresenta Lima como sendo um 

pensador social na primeira república; Lilia Moritz Schwarcs, além dos seus vários 

trabalhos sobre o autor, publica recentemente (2017) Lima Barreto, Triste Visionário 

pela Companhia das Letras. Por fim, Osman Lins (1976) com Lima Barreto e o espaço 

romanesco, que será mais trabalhado no próximo capítulo, antes de abordar a questão do 

espaço afirma que é difícil ler sem incorrer inicialmente no lugar comum do 

biografismo, mas ele desenvolve um grande trabalho sobre Lima Barreto, dedicado a 

Bosi e Cândido.  

 

A obra de Osman Lins Lima Barreto e o espaço romanesco desenvolve-se em sete 

capítulos, sendo o primeiro dedicado a abordar a linguagem e a temática de Lima 
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Barreto; no segundo discute-se a questão do insulamento presente nas obras do autor; no 

terceiro, os romances, as projeções das questões do insulamento e, principalmente, o 

deslocamento do eixo dos conflitos e a tensão entre as personagens. Nos outros 

capítulos, aborda-se o espaço romanesco que será melhor trabalhado à frente.  

 

 Sobre as desigualdades temáticas apontadas por alguns críticos Osman Lins 

afirma que 

 

[...] as consideradas desigualdades de nível são unificadas, por assim 

dizer, mediante certas características de ordem literária e humana que 

atravessam todos os seus livros ou, até todas as suas páginas -, dando-

lhes grande homogeneidade. Sua obra tão variada é um bloco coerente 

e em toda ela reconhecemos, inconfundível, nítida, a personalidade do 

autor. [...] seu instrumento de expressão, por exemplo, obedecendo 

rigorosamente a certas coordenadas, surge amadurecido e com todas 

as virtudes e sestros pessoais - sestros que uma apreciação pouco 

analítica recusa simplesmente como erro ou incompetência (LINS, 

1976, p. 17).  

 

 Quanto à linguagem o autor afirma: 
 

 

Seu instrumento de expressão, por exemplo, obedecendo 

rigorosamente a certas coordenadas, surge amadurecido e com todas 

as virtudes e sestros pessoais - sestros que uma apreciação pouco 

analítica recusa simplesmente como erro ou incompetência (op.cit, p. 

17). 

  

 Nesses fragmentos percebe-se que o autor entendeu que Lima Barreto ficou 

ressentido das críticas apresentadas ao Recordações do escrivão Isaías Caminha. Não se 

tratava de uma linguagem relaxada e imprópria para a produção literária, tratava-se de 

uma forma peculiar de tratar a linguagem, contudo que desagradava a crítica da época. 

Nesse contexto, tudo que inicialmente poderia parecer erro era previamente pensado e 

avaliado. Francisco de Assis aponta carta de Lima ao editor de Isaias sobre correções 

apresentadas ao texto, sobre mudança de palavras.  

 

Na página 58, eu teria deixado como está no original e muito menos 

teria trocado a frase – ‘de sensibilidade pronta a fatigar-se com o 

espetáculo familiar’ – pela troca que lá está (o revisor substituíra-a por 

‘pronto a fatigar-se com o espetáculo divino’.) 

Na página 92, eu teria continuado a dizer: ‘o rolar dos veículos mais 

redondo e mais dissonante o ranger’ etc. É uma impressão visual que 

se pode ter do fenômeno acústico – coisa legítima, como o senhor 

sabe (BARBOSA, 2017, p. 175). 
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 Observa-se que aquilo que o corretor entendia por erro linguístico, por construção 

ruim, não era entendido assim por ele. Lima Barreto argumentou e explicou a 

intencionalidade da palavra ali apresentada e o sentido que gostaria de provocar no 

leitor. Como afirma Osman Lins, “uma apreciação pouco analítica” não seria capaz de 

entender o emprego de palavras e construções.  

 

Lima Barreto afirmava que a literatura não poderia ser resumida ao culto do 

dicionário como procediam alguns de seus contemporâneos, crítica apresentada também 

em Os Bruzundangas. A linguagem de seus trabalhos, por vezes criticada por ser 

incorreta e descuidada, era por sua vez uma linguagem simples e ordinária, algo que ia 

ao encontro de seus objetivos no fazer literário.  

 

 Grieco8 afirma que Machado de Assis poderia ser considerado o maior escritor 

pelas palavras de Holanda se ele escrevesse para os ingleses porque Lima Barreto foi 

nosso primeiro criador de almas e ambos foram nossos principais cronistas 

(BARRETO, 1985, p. 2).  

 

Osman Lins apresenta como sendo um elemento comum nas obras do autor o 

isolamento que impossibilita de agir no meio. Assim, ocorre com Triste fim de 

Policarpo Quaresma, com Clara dos Anjos, todavia esse sentimento, essa vontade das 

personagens não se externaliza, não ocorre no mundo externo que seria marcada como 

um traço nas obras, “há sempre qualquer coisa de solitário nos dramas; jamais se 

adensam e explodem; casam-se as pessoas, mas o instante em que mulher e homem se 

conhecem, em que um é atingido pelo outro, não surge nos romances” (LINS, 1976, p. 

54). 

 

 Por fim, entende-se que uma das grandes marcas na obra de Lima Barreto é a 

elevação da personagem negra para o primeiro plano da narrativa. Até então, mesmo em 

obras em que se têm personagens principais negras, elas são estereotipadas, não 

representam verdadeiramente o negro brasileiro. Como ocorre em A Escrava Isaura, de 

Bernardo Guimarães, O Mulato, de Aluísio Azevedo, Bom Crioulo, de Adolfo 

                                                 
8 Citado por Assis Brasil (1985) no artigo “Lima Barreto: a justiça que tardava”. 
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Caminha, entre outras. Todas essas personagens não apresentam singularidades com 

negros e negras reais da sociedade. Eram de alguma forma caricaturas ou na forma de 

apresentação, na linguagem ou até na sua apresentação física. Personagens femininas 

negras, em regra, eram figuras que exploravam a sensualidade ou força motriz de 

trabalho, como é o caso de Rita Baiana em O Cortiço, de Aluísio Azevedo. 

 

 Nesse sentido a obra em análise surpreende pela apresentação de Clara, por sua 

caracterização, por sua visão de mundo, de vida e que poderá ser percebida pela leitura 

acurada do romance. É também um momento raro em que Lima Barreto apresenta uma 

personagem principal feminina, mas não com a mesma força de caracterização de seus 

personagens centrais masculinos.  
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2. A TEORIA DO ESPAÇO DE OSMAN LINS  

2.1 Conceituação 

 Geralmente nas aulas de Redação ao se trabalhar o texto narrativo abordam-se 

seus elementos constitutivos como personagem, tempo, ação, espaço e enredo, mas em 

regra pouca atenção é dada ao espaço. Ele é geralmente apresentado apenas como sendo 

“o onde, o lugar em que se desenvolve a ação praticada pelas personagens” 

(PELEGRINI, 1999, p. 142).  

Dá-se mais atenção ao tempo, às personagens e ao foco narrativo; à marcação do 

tempo, se é cronológica com ou sem flashback, psicológica ou mítica; ao 

posicionamento do narrador, se em primeira ou terceira pessoa; se personagem central 

ou secundário. Neste contexto, o espaço aparecia como representação da natureza ou da 

cidade, em um aspecto mimético. No Brasil, a partir basicamente da obra de Osman 

Lins, Lima Barreto e o espaço romanesco (1976) é que efetivamente a modalidade do 

espaço se torna uma preocupação da teoria literária, embora essa categoria, desde 

sempre, estivesse presente nos estudos literários, mas, por razões ainda não estudadas, 

foi relegada a um segundo plano. 

No estudo do espaço, observar-se-á como ele auxilia o leitor na compreensão da 

obra, como ele seria parte importante na composição da personagem e no 

desenvolvimento da narrativa e não apenas pano de fundo, ou palco em que ocorrem as 

ações desenvolvidas pelas personagens. Chega-se, hoje, a percepção de que a própria 

personagem é espaço, pois todo corpo é espaço. 

  Neste capítulo será apresentada a teoria do espaço desenvolvida por Osman Lins, 

todavia, antes de aplicá-la na obra de Lima Barreto (2012) serão apresentadas 

alternativas espaciais, algumas não presentes em Clara dos Anjos.  
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 Antes da análise propriamente dita é preciso entender que este trabalho poderia 

centrar-se, didaticamente, em vários aspectos de uma obra literária, como personagem, 

tempo, enredo, espaço. Contudo, o estudo focalizará o espaço e como ele interfere ou 

auxilia na análise da personagem, na compreensão da narrativa. Desta forma, por se 

tratar de uma obra ficcional, o espaço também é ficcional, ou seja, não tem a obrigação 

de corresponder com espaços e ambientes reais. 

Para definir o espaço, parte-se da definição da teoria literária apresentada por 

Borges Filho (2008, p. 1): “é tudo que está inscrito em uma obra literária com tamanho, 

forma, objetos e suas relações. Esse espaço seria composto de cenário e natureza”.  

Dessa forma, os espaços naturais e modificados pelo homem comporiam o espaço 

da obra literária além de objetos de composição tanto de cena como de caracterização. 

Todos os elementos de composição do cenário e da personagem, até mesmo a própria 

personagem, fazem parte do espaço. O espaço pode justificar, possibilitar ou até mesmo 

desencadear uma ação na obra. Osman Lins diz 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 

personagem, sucedendo, inclusive, ser constituído por figuras 

humanas, então coisificadas ou com a sua individualidade 

tendendo para zero (LINS, 1976, p. 72).  

 Outro ponto, conforme já mencionado: o espaço romanesco é um espaço 

ficcional, criado. Ele não pode ser confundido com o espaço real, mesmo sendo muitas 

vezes reflexo daquele, mesmo tendo vários elementos reproduzidos do mundo real, 

como cidade, bairro, ruas, praças etc. ele não é real. Às vezes, devido a essa íntima 

relação com o mundo real, poderão aparecer locais que pertençam apenas ao mundo 

ficcional sem com isso prejudicar a construção do cenário da narrativa, criado a partir 

do mundo real. Isso pode subverter ou enriquecer o mundo real.  

Essa preocupação de deixar claro que se trata de uma obra ficcional, com tempo e 

espaço inventados servirá para que o leitor não tente encontrar sempre uma correlação 

entre o mundo real e o ficcional. Pode haver momentos em que exista essa correlação, 

mas também momentos em que surgirá um enorme distanciamento entre eles como 

pode ser mencionado o exemplo do espaço em Alice no país das maravilhas, de Lewis 

Carroll (2002) ou em outras obras consideradas fantásticas. 
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  Em Alice no país das maravilhas a personagem transforma-se em gigante devido 

ao fato de estar inserida em um cenário que permite essa transformação. Também se 

trata de um espaço em que cartas de baralho adquirem características humanas, entre 

outras peculiaridades da narrativa. Tudo isso serve para não se alimentar o pensamento 

de que a obra literária tenha de representar ou ser sempre um reflexo fiel de uma época 

ou de um lugar.  

Por outro lado, poder-se-ão encontrar narrativas literárias em que haverá uma 

transposição aparentemente equivalente do espaço real para o ficcional, porém ainda 

assim haverá uma perspectiva que pertence à visão do narrador. Essa visão estará 

impregnada de subjetividade que mudará a forma real das coisas. Em Clara dos Anjos a 

narrativa passa-se na cidade do Rio de Janeiro do início do século XX. Embora haja 

uma enorme preocupação com o espaço geral da cidade o narrador apresenta locais que 

existem e outros que tiveram aparição apenas no plano da ficção. 

 Outra questão a ser observada é a de que em uma narrativa todos os elementos 

estão interligados, não podendo, nem sendo aconselhável, analisá-los isoladamente. 

Excluir ou não entender essa correlação entre eles poderia ocasionar sérios problemas 

para a própria análise. O enredo é uma teia com todos os fios interpassando-se e 

completando-se. Seria possível a análise de apenas um dos elementos da narrativa se se 

perceber e mostrar-se a inter-relação entre esse elemento e os outros que constituem a 

narrativa. Não se poderia, segundo Osman Lins, por exemplo, isolar simplesmente a 

personagem de uma obra e analisá-la sem mostrar como os outros fatores da narrativa 

interferem no transcorrer ou até mesmo no desenvolvimento de sua ação, o espaço em 

que ela está inserida e a sua composição psicológica, etc. Isso porque todos os 

elementos da narrativa são importantes e contribuem uns com os outros.  

 Entre os elementos estruturais da narrativa muito se falou do tempo em detrimento 

do espaço, embora, para Osman Lins, esses dois elementos sejam indissociáveis na 

narrativa. “Não só espaço e tempo... são indissociáveis. A narrativa é um objeto 

compacto e inextrincável, todos os seus fios enlaçam-se entre si e cada um reflete 

inúmeros outros” (LINS, 1976, p. 65). 

 Com essa abordagem preliminar, pode-se partir para a forma como o espaço é 

apresentado nas narrativas ao leitor e como essa forma de apresentação pode afetar a 
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caracterização da personagem, do cenário e justificar ou explicar a ação desenvolvida 

dentro da narrativa.  

2.2 Espaço Rarefeito e Impreciso 

 Segundo Osman Lins o espaço em algumas obras pode ser rarefeito e impreciso.  

Alguns autores poderiam apresentar um espaço rarefeito devido à imperícia ou à 

inabilidade na arte de escrever, contudo, como na obra tudo teria um porquê, não se 

poderia entender que essa forma de apresentação do cenário seja sempre uma falha na 

escrituração. Assim, a partir da análise de vários autores percebe-se que não.  

Há momentos em que a imprecisão ocorre para que o leitor possa centrar mais 

atenção na caracterização da personagem ou mesmo quando o cenário adquire uma 

forma mais universal ou para as ações ou motivações psicológicas das personagens ou 

simplesmente para a personagem propriamente dita. Segundo o autor, poderia ser 

também para demonstrar que as relações entre as personagens são gerais, sem 

significação histórica ou social.  

 Partindo do pressuposto de que tudo que aparece ou é citado em uma narrativa 

literária tem um porquê essa rarefação do espaço também possuiria uma função na obra, 

não seria casual. Em alguns casos, o espaço, mesmo impreciso, ou impenetrável, ocupa 

o centro da narrativa, sendo elemento preponderante dela. 

 No romance O Guarani, de José de Alencar (1996) não haveria como justificar a 

ação, ou até mesmo a motivação de agir de Peri se ele não estivesse inserido em uma 

floresta e convivesse com animais ferozes. A floresta o impele a correr, subir em 

árvores e a descer em precipícios para ajudar sua amada. Em alguns momentos na obra 

o narrador procura descrever com precisão a casa dos Mariz no alto como uma 

reprodução de um castelo medieval, mas, apesar de precisa, está inserida na floresta que 

é vasta e apresenta características gerais de diversas florestas sem precisão. 

 

  Uma demonstração de imprecisão seria o espaço imaginário inventado que 

subverte o espaço normal em relação à própria ideia de espaço. Com ele, o autor 

questiona e critica ideias e problemas de sua época. Isso porque a fantasia não ocorre de 

forma aleatória ou sem fundamentação.  
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Ela continuava a crescer, a crescer, e logo teve de ajoelhar-se no 

assoalho: um minuto depois, já não dispunha de lugar para manter-se 

de joelhos e tentava deitar-se, com um joelho' contra a porta e o outro 

braço dobrado por cima da cabeça. Mesmo assim, crescia ainda e, 

como último recurso, pôs um braço para fora da janela e um dos pés 

na chaminé, e disse a si mesma: Mais do que isto, não posso fazer, 

aconteça o que acontecer (CARROL apud LINS, 1976, p. 66) 

 No exemplo, somente em uma narrativa simbólica poder-se-ia aceitar e entender a 

transformação de Alice e dos objetos ao seu redor. Assim, quando o espaço transforma-

se e ocasiona a transformação da personagem torna-se exemplo de um espaço que ocupa 

o centro do romance. Alice percorre espaços que se transformam e a contaminam.  

O meio [...] onde se move o herói de um romance ou de um drama, 

não se limita a contribuir para explicar o herói, suas origens 

espirituais, suas ações e suas reações. Ele emancipa-se, (...) para 

ocupar, na hierarquia dos fatores, um posto mais elevado do que 

lhe seria assegurado pelo seu caráter de suporte, de atmosfera, de 

verdadeiro pano de fundo (HANKISS, apud LINS, 1976, p. 67-68). 

 A personagem sente-se envolvida e transformada pelo espaço em que ela está 

inserida. Desse modo, a ação desenvolvida está intimamente ligada a fatores espaciais 

determinados e influenciados por esse elemento da narrativa.  

2.3 Espaço e personagem  

  O autor questiona onde começaria e terminaria o espaço, onde começaria a 

personagem? Segundo ele, a separação começa a apresentar dificuldades quando ocorre 

que mesmo a personagem é espaço (LINS, 1976, p. 69). Também afirma que há 

momentos em que o cenário serve de ambiente para a ação da personagem e que esse 

espaço serve para caracterizar socialmente a personagem.  

A caracterização do espaço no qual a personagem está inserida, seus objetos de 

uso pessoal, seu traje, etc. servem para caracterizar não apenas fisicamente a 

personagem, mas também sua posição social. Da mesma forma, as edificações, os 

locais, as condições sociais servem para caracterizar a personagem socialmente, sendo 

esse espaço social importante para a compreensão das ações realizadas pelas 

personagens tanto no aspecto físico propriamente dito quanto para seus conflitos 

psicológicos.  
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 Uma questão também apresentada seria da improcedência de designar-se como 

espaço psicológico aos eventos como lembranças, desejos, sensações, experiência. 

Segundo Lacey seria desaconselhável atribuir localização espacial a esses eventos 

“denominados eventos mentais não podemos, em nenhum sentido habitual, atribuir 

localização espacial” (LACEY apud LINS, 1976, p. 69). 

Contudo, parece que nesse momento há uma incoerência do autor ao afirmar que 

excetuaria os casos em que o narrador impessoal, no discurso abstrato, sugeriria a 

existência desse espaço. Para Osman Lins parece incoerente visto que não haveria a 

possibilidade de localização espacial desses fatos. Ocorrendo ou não nas lembranças ou 

nos pensamentos da personagem ou na fala do narrador esse espaço continua tendo sua 

classificação ou localização convencional.  

 Voltando ao fato de que a personagem faz parte do espaço ressalta-se que os 

objetos, em determinados momentos, compõem o cenário e servem para caracterizar a 

personagem ou, em alguns momentos, a própria personagem transforma-se em objeto e 

compõe o cenário. Da mesma forma, afirma que em certas narrativas fantásticas as 

coisas apresentam características humanas e esse espaço não natural, sobrenatural, 

justifica o comportamento ou as alterações na personagem. Afirma ele que “os liames 

ou a ausência de liames entre o objeto e a personagem constituem elemento valioso para 

uma aferição justa” (LINS, 1976, p. 70). Quanto ao fato de humanizar seres inanimados, 

isso não os subtrai à condição de elementos espaciais (LINS, 1976, p. 71). 

Descansou os embrulhos em cima da mesa nua - lê-se num conto 

de Marques Rebelo -, ocasionando um vôo precipitado de moscas, 

dobrou o jornal com cuidado, obedecendo às suas dobras naturais, 

e escovava o chapéu, preto e surrado, quando Dona Veva, 

pressentindo-o, perguntou da cozinha: 

- Você recebeu, Jerome?  

- Recebi, filha, respondeu pendurando o feltro no cabide de bambu 

japonês, que atulhava o canto da sala, por baixo duma triconomia, 

toscamente emoldurada, representando o interior dum submarino 

inglês em atividade na Grande Guerra. (LINS, 1976, p. 69-70). 

 

 Observa-se que os objetos que compõem o cenário servem para caracterizar o 

ambiente e as pessoas, situando-as socialmente. Eles se completam e se opõem ao 

mesmo tempo, apresentando dupla significação. Ao mesmo tempo em que o chapéu 

caracteriza fisicamente a personagem, quando é colocado no cabide de bambu integra o 
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cenário de casa humilde. De forma semelhante pode ocorrer com a personagem em um 

momento em que ela é coisificada.  

O autor afirma que “deve se ter presente, no estudo do espaço, que seu horizonte 

no texto quase nunca se reduz ao denotado” (LINS, 1976, p. 72). Ou seja, muitas vezes o 

espaço serve como prenunciação de algo que irá ocorrer no texto; explica o 

comportamento da personagem; serve como marcação de posição social, etc. Um leitor 

menos atento veria apenas os objetos, os móveis como sendo elementos de composição 

do cenário, mas eles apresentam uma funcionalidade que está além do explícito.  

Em algumas narrativas, os fatos históricos, as edificações, os fatores econômicos, 

os elementos políticos, entre outros apresentam importância enorme para não só 

caracterizar a personagem como toda a narrativa. Observa-se então que a separação 

entre o espaço e a personagem é muito tênue, oscilante. 

Podemos dizer, ao vê-lo, que o jornal, os embrulhos e o chapéu 

fazem parte do espaço? Compõem, nesse instante, o personagem, 

completando - material, social e psicologicamente - a sua figura. 

Jornal e embrulhos, ainda podem ser ocasionais; o chapéu pertence 

ao personagem e concorre para a sua caracterização... Aquele 

mesmo chapéu, uma vez pendurado no cabide de bambu japonês, 

pertencendo ainda ao personagem, associa-se ao móvel e passa a 

integrar o espaço. Há, portanto, entre personagem e espaço, um 

limite vacilante a exigir nosso discernimento. Os liames ou a 

ausência de liames entre o mesmo objeto e a personagem 

constituem elemento valioso para uma aferição justa (LINS, 1976, 

p. 70). 

 Outro exemplo citado pelo autor sobre esse limite entre espaço e personagem é de 

Clarice Lispector no conto “Amor”. 

O bonde se arrastava, em seguida estacava. Até Humaitá tinha 

tempo de descansar. Foi então que olhou para o homem parado no 

ponto. 

A diferença entre ele e os outros é que ele estava realmente parado. 

De pé, suas mãos se mantinham avançadas. Era um cego. O que 

havia mais que fizesse Ana se aprumar em desconfiança? Alguma 

coisa intranqüila estava sucedendo. Então ela viu: o cego mascava 

chicles... Um homem cego mascava chicles (LISPECTOR apud 

LINS, 1976, p. 70-71). 

 

Nesse caso, a personagem faz parte do espaço e é espaço. A personagem viajando 

de bonde vê o cego parado no ponto e, nesse momento fugaz, fica para trás como todos 

os objetos que compõem o cenário durante a viagem.  
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Contudo, essa pessoa passa da condição de coisa, de elemento de composição do 

espaço e passa a despertar a personagem para sua realidade e dá novo rumo à narrativa. 

Se no primeiro instante o objeto é elemento caracterizador da personagem, nesse a 

personagem é que serve para compor o cenário e torna-se um objeto: “a figura do cego, 

que assim nos surge solitária e como ampliada, coisa ocupando o vazio, numa paisagem 

sem habitantes visíveis” (LINS, 1976, p. 71).  

Um coqueiro, vendo-me inquieto e adivinhando a causa, murmurou 

de cima de si que não era feio que os meninos de quinze anos 

andassem nos cantos com as meninas de quatorze; ao contrário, os 

adolescentes daquela idade não tinham outro ofício, nem os cantos 

outra utilidade. Era um coqueiro velho, e eu cria nos coqueiros 

velhos, mais ainda que nos velhos livros. Pássaros, borboletas, uma 

cigarra que ensaiava o estio, toda a gente viva do ar era da mesma 

opinião (MACHADO DE ASSIS apud LINS, 1976, p. 72) 

Por outro lado, o escritor afirma que o fato de se humanizar seres inanimados não 

os tira da condição de elementos espaciais, como é o caso do coqueiro no trecho acima 

de Machado. 

 Há momentos na narrativa em que o cenário aponta um direcionamento para o 

leitor de como ela terminará. No cinema, esses elementos podem ser apresentados de 

formas visuais e sonoras. A música, a luz, o vento batendo em uma cortina aberta, 

vários sinais preparam o leitor para uma forma de deslace da narrativa. Na narrativa 

escrita esses elementos direcionadores da estória podem não ser percebidos pelo leitor 

menos atento, como no conto “Venha Ver o Pôr do Sol”, de Lygia Fagundes Teles 

(2009).  

Ricardo, o protagonista, convida sua ex-namorada para um último encontro em 

um cemitério, alegando que iria lhe mostrar o túmulo de uma prima que tinha os olhos 

tão lindos quanto os dela. Alega que o cemitério seria o lugar perfeito para que ninguém 

os visse juntos. “- Cemitério abandonado, meu anjo” (grifo nosso). O cenário não é 

aleatório, nele vivos e mortos desertaram todos. Durante a cena aparece a seguinte 

descrição do espaço. 

O mato rasteiro dominava tudo. E, não satisfeito de ter se alastrado 

furioso pelos canteiros, subira pelas sepulturas, infiltrando-se ávido 

pelos rachões dos mármores, invadira alamedas de pedregulhos 

esverdinhados, como se quisesse com a sua violenta força de vida 

cobrir para sempre os últimos vestígios da morte. Foram andando 
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vagarosamente pela longa alameda banhada de sol. Os passos de 

ambos ressoavam sonoros como uma estranha música feita do som 

das folhas secas trituradas sobre os pedregulhos. Amuada, mas 

obediente, ela se deixava conduzir como uma criança. Às vezes 

mostrava certa curiosidade por uma ou outra sepultura com os 

pálidos medalhões de retratos esmaltados. 

– É imenso, hem? E tão miserável, nunca vi um cemitério mais 

miserável, é deprimente – exclamou ela atirando a ponta do cigarro 

na direção de um anjinho de cabeça decepada. - Vamos embora, 

Ricardo, chega. (TELLES, 2009).  

 

 Na descrição do ambiente, o narrador mostra que a natureza dominara os 

canteiros, infiltrando pelos rachões dos mármores, cobrindo os vestígios da morte, fato 

esse que reforça a ideia de abandono. A personagem masculina o tempo todo chama 

Raquel de meu anjo e Raquel a jogar a ponta do cigarro, lança-o na direção de um 

anjinho de cabeça decepada.  

Na narrativa, todo o espaço aponta para um desenlace de morte, conduzindo o 

leitor para o desfecho negativo da estória, porém nem sempre o leitor percebe esses 

sinais e surpreende-se com o desenlace. Até mesmo o título do conto dá a sugestão de 

final de dia que metaforicamente poderia significar final de vida. Nesse caso, o espaço 

serve como revelador da narrativa, contribuindo para a construção da estória de forma 

fundamental.  

2.4 Espaço Social e Atmosfera  

 

 O espaço social, segundo o autor, pode ser caracterizado pelas edificações em que 

a personagem se move, pelos relacionamentos, pelos comportamentos. Assim, vários 

itens podem caracterizar o espaço social ao qual a personagem pertence. O leitor poderá 

perceber o espaço social da personagem além do lugar também por seus hábitos, como o 

fato de escovar o chapéu ou pela descrição de um ambiente. Nesse momento o autor 

diferencia atmosfera de espaço social, afirmando que a atmosfera está relacionada a 

uma subjetivação do cenário, pois não se encontraria apenas em aspectos físicos, mas a 

elementos ligados à percepção da personagem, podendo ela expressar angústia, dor ou 

outros efeitos construídos pelo narrador na apresentação do espaço. Por fim, acerca 

desse assunto, o autor finaliza que  

A atmosfera, designação ligada à ideia de espaço, sendo 

invariavelmente de caráter abstrato – de angústia, de alegria, de 
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exaltação, de violência, etc. – consiste em algo que envolve ou 

penetra de maneira sutil as personagens, mas não decorre 

necessariamente do espaço, embora surja com frequência como 

emanação deste elemento [...] (LINS, 1976, p. 76). 

Pelo texto percebe-se que a atmosfera é uma construção através de palavras 

fazendo com que o leitor apreenda várias sensações que serão fundamentais para a 

narrativa. Pode ocorrer o sentimento de medo, terror, morte etc.  

2.5 O espaço e suas peculiaridades  

 Como foi percebido, o espaço, mesmo sendo ficcional, está intimamente ligado à 

narrativa, ao enredo da história. Percebe-se que ele pode aproximar ao máximo do 

espaço real. Sendo apresentados pelo narrador logradores, praças locais que existem no 

mundo real, fato esse muito facilmente observável nas obras de Lima Barreto e de 

Machado de Assis que têm o Rio de Janeiro do início do Século XX como palco de suas 

narrativas. Nesse caso, devido à verossimilhança, Osman Lins diz: 

Se obras fantásticas ou míticas se beneficiam do espaço, utilizando-o 

como elemento dominante, pode-se prever sua importância em 

narrativas de cunho declaradamente realista. Vidas Secas, de 

Graciliano Ramos, sendo romance social, é também um romance do 

espaço; seu tema dominante é um certo espaço antes habitável e cuja 

transformação expulsa as personagens, triturando-as. Não só o sertão e 

a seca expulsam o homem, também uma cidade magnificente pode 

tornar-se ameaçadora, como em Morte em Veneza, de Thomas Mann. 

(LINS, 1976, p. 67, grifo nosso)  

 No trecho acima Osman Lins afirma que obras fantásticas beneficiam-se do 

espaço da mesma forma que em obras realistas como Vidas Secas e Morte em Veneza. 

Em ambas as obras, os espaços da cidade do sertão se aproximam do real. Por outro 

lado, em Alice no País da Maravilhas o espaço subverte essa correlação entre ficção e 

realidade ocorrendo o mesmo procedimento de proximidade com a realidade em Clara 

dos Anjos de Lima Barreto. Da mesma forma o espaço é determinante em obras como A 

máquina extraviada de José J. Veiga e As viagens de Guliver e O Castelo.   

Swift constrói As Viagens de Gulliver a partir de um vínculo 

constante entre Gulliver e o espaço, obtendo variados efeitos de 

singularização. Inventa países fantásticos, orientando a fantasia no 

sentido de questionar ideias e problemas da sua época. Liliput, 

Brobdingnag, Laputa, Baluibarbi, Glubbdubrid, o País dos 

Houyhnhms, eis uma toponímia tão extravagante e inesperada como 

os lugares nomeados. (LINS, 1976, p. 66) 
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 No caso de um espaço que extrapola as noções do imaginário, da física, como na 

narrativa de Alice no País das Maravilhas, tem-se um espaço que não possui regras 

comuns. Nele as pessoas crescem ou diminuem a passo de mágica; objetos inanimados 

ganham vida; seres da natureza ganham existência entre pessoas humanas. Tem-se nesse 

caso o espaço imaginativo. Sobre isso Osman Lins dispõe que 

Espaço imaginário, igualmente importante e insólito, mas de 

natureza bem diversa o de Lewis Carroll. As aventuras de Alice 

efetuam-se em países, do Espelho ou das Maravilhas: aí, há animais 

que falam, cartas de baralho adquirem existência humana, reinam 

aparecimentos e desaparecimentos, instauram-se transformações 

(súbitas metamorfoses) como lei constante do mundo e que, inclusive, 

não poupa a personagem, como se a contaminasse o espaço: “Ela 

continuava a crescer, a crescer, e logo teve de ajoelhar-se no assoalho: 

um minuto depois, já não dispunha de lugar para manter-se de joelhos 

(LINS, 1976, p. 66, grifo nosso). 

 Por fim, Borges Filho (2008) apresenta a seguinte divisão para esses espaços 

apresentados por Osman Lins como sendo espaço realista, fantasista ou imaginativo. 

Não descartando que eles são ficcionais, nessa divisão, segundo a ideia de Lins, seria de 

maior ou menor correlação com o espaço real. Sendo o realista o mais próximo, o 

imaginativo, o intermediário e o fantasista o mais distante.  
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3. ESPAÇO ROMANESCO E AMBIENTAÇÃO 

Resolvida a questão do que seja o espaço na narrativa passa-se à separação ou 

distinção do que seja espaço, cenário, natureza, ambiente e paisagem. O texto, de forma 

não clara, apresenta essas ideias e elas precisam ser analisadas e explicadas para que se 

possa entender a questão da ambientação.  

Entenderíamos o conjunto de processos conhecidos ou possíveis, 

destinados a provocar, na narrativa, a noção de um determinado 

ambiente. Para a aferição do espaço, levamos a nossa experiência do 

mundo; para ajuizar sobre a ambientação, onde transparecem os 

recursos expressivos do autor, impõe-se um certo conhecimento da 

arte narrativa (LINS, 1976, p. 77). 

 Depois de identificar o espaço e suas variadas formas de apresentação, passa-se 

para o tema que se detém 

 no momento que é a distinção entre espaço e ambientação. Lins, acerca da 

ambientação, afirma que é um conjunto de processos utilizados para provocar no leitor, 

através dos processos linguísticos, determinadas sensações importantes ao 

desenvolvimento da narrativa. Borges filho (2007), acerca do mesmo assunto, fala sobre 

espacialização no lugar de ambientação, mas segue a mesma divisão apresentada por 

Lins, considerando que o conceito de espacialização evitaria confusão entre ambiente e 

ambientação. 

 Segundo Osman Lins, o estudo de uma determinada personagem estaria 

incompleto se também não fosse investigada a sua caracterização. Outrossim, o autor 

afirma que a caracterização está no plano do discurso enquanto que o personagem está 

no plano da história. Da mesma forma ele parte para a análise da forma como esse 

espaço é apresentado na narrativa.  

 O autor divide a ambientação em franca, reflexa e dissimulada. Franca quando for 

apresentada pelo narrador. Nesse contexto, a ambientação pode ser mediada pela 

presença ou não de personagens.  
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Quaresma despiu-se, lavou-se, enfiou a roupa de casa, veio para a 

biblioteca, sentou-se a uma cadeira de balanço, descansando. Estava 

num aposento vasto, com janela para uma rua lateral, e todo ele 

forrado de estantes de ferro. Havia de perto de dez, com quatro 

prateleiras, fora as pequenas com os livros de maior tomo. (LINS, 

1976, p. 80). 

 Se a descrição do ambiente fosse composta apenas de um cenário e feita pelo 

narrador não haveria qualquer dúvida em relação ao fato de ela ser franca. A forma de 

caracterização da ambientação franca está relacionada ao fato de ela ser feita pelo 

narrador independentemente de o texto ser narrado em primeira ou terceira pessoa. 

Desta forma, uma ambientação feita pelo narrador-personagem, mesmo tendo todas as 

características de ambientação reflexa, continuaria sendo franca.  

Evolava-se do ambiente um perfume, uma poesia, alguma cousa de 

unificador, a abraçar o mar, as casas, montanhas e o céu; pareciam 

erguidos por um só pensamento, afastados e aproximados por uma 

inteligência coordenadora que calculasse a divisão dos planos, abrisse 

vales, recortasse curvas, a fim de agitar viva e harmoniosamente 

aquele amontoado de cousas diferentes. ... O aconchego, a tepidez da 

hora, a solenidade do lugar, o crenulado das montanhas engastadas no 

céu côncavo, deram-me impressões várias, fantásticas, discordantes e 

fugidias. Havia um brando ar de sonho, e eu fiquei todo penetrado 

dele. (LINS, 1976, p. 81).  

 No trecho acima, a apresentação do espaço é feita em primeira pessoa, pela 

personagem, mas a personagem é a narradora da história. Dessa forma, a ambientação 

continua sendo franca. Desse modo, vale destacar que o elemento fundamental é o fato 

de a apresentação ser realizada pelo narrador. 

 Na ambientação reflexa, o ambiente é apresentado pela óptica da personagem, 

para isso há a necessidade de que o foco narrativo seja feito em terceira pessoa como 

afirma o autor. Uma questão levantada seria se, em um discurso direto, o narrador 

passasse a voz para a personagem através do discurso direto se isso caracterizaria ainda 

uma ambientação reflexa. Segundo autor, ocorreria um deslocamento do narrador e 

continuaria sendo uma ambientação franca. Particularmente considero muito difícil essa 

caracterização da ambientação reflexa. O autor afirma que a ambientação franca ou 

reflexa são 

Conduzidas através de um narrador oculto ou de um personagem-

narrador, tanto a ambientação franca como a ambientação reflexa são 

reconhecíveis pelo seu caráter compacto ou contínuo, formando 

verdadeiros blocos e ocupando, por vezes, vários parágrafos. 
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Constituem unidades temáticas perfeitamente identificáveis: o ocaso, 

o desfile, a sala, a casa, a estação, à tarde, a cidade (LINS, 1976, p. 

83). 

 Vejamos outro caso apresentado pelo Osman Lins sobre a ambientação reflexa.  

As ardósias deixavam cair a prumo um calor pesado, que lhe apertava 

as fontes e a sufocava. Arrastou-se até a água-furtada, fechada, tirou-

lhe o ferrolho e a luz deslumbrante entrou num jorro. À frente, para lá 

dos telhados, a campina estendia-se a perder de vista. Embaixo, a 

praça da aldeia estava deserta; as pedras das calçadas cintilavam, as 

ventoinhas das casas estavam imóveis; da esquina da rua vinha dum 

andar térreo uma espécie de ronco de modulações estridentes. Era 

Binet que trabalhava no torno. (FLAUBERT apud LINS, 1976, p. 81). 

 

 À primeira vista, para mim essa ambientação seria franca porque é apresentada 

pelo narrador, contudo, segundo Lins, seria uma ambientação reflexa porque faz a 

apresentação do espaço segundo a perspectiva da personagem. Explica  

[...] a ausência de figuras humanas e a campina estendendo-se “a 

perder de vista” ampliam a solidão da água-furtada, a qual, por sua 

vez, evoca a solidão e o vazio de Emma. Há ainda a observar que essa 

ambientação, classificável em princípio como franca, na verdade é 

reflexa: as coisas, sem engano possível, são percebidas através da 

personagem. Atento à eficácia da linguagem, reconheceria Flaubert a 

inutilidade de reiterar, mediante o pronome pessoal e os 'verbos 

correspondentes, informações já implícitas no texto (LINS, 1976, p. 

82). 

 Por fim, na ambientação dissimulada ou oblíqua, ao contrário da reflexa em que a 

personagem adota uma postura passiva diante do ambiente, tem-se uma personagem 

ativa, identificando um enlace entre espaço e a ação. Como exemplo, cita-se o primeiro 

capítulo de São Bernardo, de Graciliano Ramos. 

Tomava a bicicleta e, pedalando meia hora pela estrada de rodagem 

que ultimamente Casimiro Lopes andava a consertar com dois ou três 

homens, alcançava S. Bernardo. (...) íamos para o alpendre, 

mergulhávamos em cadeiras de vime e ajeitávamos o enredo, 

fumando, olhando as novilhas caracus que pastavam no prado, 

embaixo, e mais longe, à entrada da mata, o telhado vermelho da 

serraria. (...) levantei-me e encostei-me à balaustrada para ver de perto 

o touro limosino que Marciano conduzia ao estábulo. Uma cigarra 

começou a chiar. A velha Margarida veio vindo pelo paredão do 

açude, curvada em duas. Na torre da igreja, uma coruja piou. 

Estremeci, pensei em Madalena (RAMOS apud LINS 1976, p. 84). 

 Observa-se que os verbos utilizados na ambientação indicam movimento, mesmo 

os verbos que são presentes na ambientação reflexa como “ver” e “olhar” aparecem aqui 
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no gerúndio e acompanham coisas vivas praticando uma ação como “pastar” e 

“conduzir”. 

Tijolos que pisei e repisei naquela tarde, colunas amareladas que me 

passastes à direita ou à esquerda, segundo eu ia ou vinha, em vós me 

ficou a melhor parte da crise, a sensação de um gozo novo, que me 

envolvia em mim mesmo, e logo me dispersava, e me trazia arrepios, 

e me derramava não sei que bálsamo interior (MACHADO DE ASSIS 

apud LINS, 1976, p. 85).  

 Sobre o trecho retirado de Dom Casmurro, em que a personagem central fala do 

alpendre da casa, Lins afirma que 

A carga concedida no texto às emoções de Bentinho, motivo 

dominante do parágrafo, faz parecer casual a alusão ao alpendre. 

Entretanto, é o modo como o narrador nos descreve aquela parte da 

casa, do ponto de vista da arte literária, o que há de mais fino e 

notável nesse passo (LINS, 1976, p. 85). 

 O autor esclarece que não há uma tentativa de exaurir todos os métodos de 

indicação do espaço na obra narrativa. Mas afirma que esses processos de apresentação 

do espaço são bastante amplos. Também afirma ainda que cada um desses processos 

tem seu lugar na narrativa e somente a sabedoria do escritor iria responder por sua 

eficácia na obra.  

3.1 Ordem e Minúcia  

 Por fim após a classificação dos processos de ambientação Osman Lins detém-se 

sobre a forma como é apresentado esse espaço, ou seja, considerando a ordenação e a 

precisão dos elementos espaciais. Assim, o autor menciona que na ambientação 

desordenada, há um desajuste entre a linguagem e a descrição. Pode-se pensar que essa 

desordem na descrição poderia estar relacionada a uma postura incompetente do 

escritor, mas, como foi apresentado no início deste trabalho, a forma de descrever  

ordenada, desordenada, precisa ou imprecisa tem mais a ver com a intenção do escritor 

na construção da narrativa.  

Se a ambientação se apresenta de forma desordenada é de se pensar que o autor 

queira convergir a atenção do leitor para outros elementos da narrativa, como a 

personagem, e não para o ambiente descrito. Outra coisa a se pensar é que a desordem 

do ambiente serve como forma de caracterização da personagem. Se tudo em uma obra 
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tem caráter funcional a ordem ou desordem está ali para atender a uma necessidade na 

narrativa.  

 No exemplo “é o mesmo prédio assobradado, três janelas de frente, varanda ao 

fundo, as mesmas alcovas e salas. (...) tenho chacarinha, flores, legume, uma casuarina, 

um poço e lavadouro” (MACHADO DE ASSIS apud LINS, 1976, p. 86) observa-se a falta 

de ordem e precisão na descrição da casa de Bentinho no romance Dom Casmurro, de 

Machado de Assis. Então não se poderia dizer que uma ambientação desordenada seria 

característica de um escritor descuidado, sendo também uma forma de caracterização da 

personagem de forma similar. Contudo, pode ser.  

 Outra questão lembrada por Lins é o fato de que tanto a forma como o espaço são 

apresentados de maneira precisa ou não depende também da época literária. Assim, em 

determinadas escolas literárias há uma preocupação muito grande com os detalhes do 

espaço, com as minúcias. Em obras modernas coexistem síntese e minúcias na mesma 

obra. Observe o que Lins aponta como exemplo: 

 

As Recordações do Escrivão Isaías Caminha ilustram bem essa 

variedade. Nas primeiras páginas, enquanto tomamos contato com a 

insatisfação do adolescente, o espaço mal se delineia, sendo apenas 

insinuado através das reações do personagem: “A tristeza, a 

compreensão e a desigualdade de nível mental do meu meio familiar, 

agiram sobre mim de modo curioso: deram-me anseios de 

inteligência.” Tem-se uma ideia dos professores, sobre os quais, 

desmesurados, brilham os olhos azuis de Dona Ester - e só. Omite-se, 

inclusive, o nome da cidade onde vive o adolescente Isaías: “Demorei-

me na minha cidade natal ainda dois anos”. A omissão, que poderia aí 

parecer involuntária, manifesta-se pelo uso de asteriscos quando se 

refere à freguesia em que o pai, um padre, exerce o sacerdócio: 

“quando veio a morrer meu pai, vigário da freguesia de***.” Essa 

imprecisão domina a parte inicial do livro, revelando o total 

desinteresse do escritor em precisar, fisicamente, o cenário familiar do 

jovem: “Calamo-nos e minha tia saiu da sala, levando [perguntaríamos 

para onde] o capote molhado, e logo depois voltou, trazendo o café”. 

“Descansou [onde?] alguns pacotes de jornais manchados de selos e 

carimbos; tirou o boné com o emblema do Correio [tê-lo-ia posto 

sobre algum móvel?] e pediu café.” “Num dado momento, 

pretextando qualquer cousa, levantou-se e foi aos fundos da casa” 

(LINS, 1976, p. 90-91). 

 Observe Lins que no texto há uma mistura de precisão e imprecisão na descrição 

de ambientes internos e externos, da casa e da cidade. Essa mistura de postura 
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representa que a obra literária pode, como já dissemos, em termos de espaço, expandir 

nossos conceitos e apresentar novas formas à narrativa.  

 

3.2 Perspectivas 

 Por fim, Osman Lins apresenta-nos a perspectiva relacionada ao foco narrativo em 

que ambientação é feita, ou seja, em primeira pessoa com personagem narrador ou em 

terceira pessoa com narrador onisciente externo à obra. Como foi mostrado o foco 

narrativo poderá determinar se a ambientação seria franca, reflexa ou dissimulada. Daí a 

importância de seu estudo.  
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 4. O ESPAÇO ROMANESCO E SUAS FUNÇÕES  

 Em vários momentos Lins (1976) situa o escopo da tessitura de suas 

fundamentações no bojo da funcionalidade da ambientação em uma obra literária. 

Afirma que não se poderia analisar um elemento de uma obra sem relacioná-la com o 

restante porque as partes estão intimamente interligadas. Afirma também que uma obra 

pode ser inesgotavelmente sondada, pois um fio está ligado a outro e há linhas que estão 

em outros textos, perfazendo uma cadeia interminável. Sendo assim, nenhuma análise 

por mais atenta que seja poderia revelar toda a profundidade de uma obra.  

 A escolha de um verbo, de um substantivo é feita entre centenas de outras 

hipóteses possíveis. Jamais o escritor poderia saber qual seria a melhor opção. Sempre 

será uma incógnita para o criador, contudo todas essas alternativas apontam para um 

objetivo na criação.  

Eis por que, quando, tratando do espaço e da ambientação, falamos de 

funções, insistimos em que não se creia, ante uma função clara, haver 

desvendado totalmente a razão de ser de um determinado cenário e 

dos recursos mediante os quais ele se ergue do texto. (LINS, 1976, p. 

97) 

 Lins afirma que tudo em uma obra tem uma função. Se um objeto é posto de uma 

forma ou de outra essa posição tem a ver com o que se quer alcançar na narrativa. Dessa 

forma essa funcionalidade está presente, até mesmo quando o espaço aparenta ser não 

funcional, nulo.  

 Segundo o autor, a descrição do espaço pode ter uma função caracterizadora, 

provocadora de ação, situadora da personagem ou nula.  

4.1 Função caracterizadora 

 A função caracterizadora, como o próprio nome diz, serve para fazer a 

caracterização da personagem. A disposição dos objetos, dos móveis revela-nos seu 
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modo de ser, sua classe social antes mesmo de encontrar-se com a personagem. Desta 

forma pode-se ter um espaço caracterizador, ou seja, um espaço que nos revela a 

personagem, tanto quanto sua posição social ou suas características psicológicas. Esse 

espaço, segundo Lins (1976), geralmente é restrito: um quarto, uma casa. Contudo, a 

caracterização social geralmente é apontada pela edificação ou localização geográfica. 

Assim, se percebe que o espaço e a personagem possuem uma relação íntima. Nesse 

caso o espaço é muito importante para dar uma ideia de como é a personagem, de como 

seriam suas ações, sua personalidade, mas pouco útil para desencadear uma ação nela.  

 A projeção da personagem sobre o ambiente, esclarece o autor, muitas vezes não é 

clara. Pode ocorrer de modo subjetivo, mediante um amortecimento ou exaltação dos 

sentidos. Assim, ele não caracterizaria a personalidade da personagem, mas seu estado 

espiritual. Cita o exemplo de Isaías quando morre sua mãe: “Não continuei a leitura; 

deixei cair a mão ao longo do corpo e estive a olhar a rua, sem ver cousa alguma” 

(LINS, 1976, p. 99). 

 Observe essa descrição da casa de Maria Rita em Triste fim de Policarpo 

Quaresma: 

A sala era pequena e de telha-vã. Pelas paredes, velhos cromos de 

folhinhas, registros de santos, recortes de ilustrações de jornais 

baralhavam-se e subiam por elas acima até dois terços da altura. Ao 

lado de uma Nossa Senhora da Penha, havia um retrato de Vítor 

Emanuel com enormes bigodes em desordem; um cromo sentimental 

de folhinha - uma cabeça de mulher em posição de sonho parecia 

olhar um São João Batista ao lado. No alto da porta que levava ao 

interior da casa uma lamparina, numa cantoneira, enchia de fuligem a 

Conceição de louça (LINS, 1976, p. 97). 

 Esse espaço caracteriza uma personagem que oscila entre o sagrado e o profano. 

Assim é Maria Rita que é procurada por Quaresma e Albernaz. Outro exemplo: 

Outra singularidade apresentava essa parte da habitação, era o frisante 

contraste que faziam com a pobreza carrança dos dois aposentos 

certos objetos, aí colocados, e de uso do morador. Assim no recosto de 

uma das velhas cadeiras de jacarandá via-se neste momento uma 

casaca preta, que pela fazenda superior, mas sobretudo pelo corte 

elegante e esmero do trabalho, conhecia-se ter o chique da casa do 

Raunier, que já era naquele tempo o alfaiate da moda. Ao lado da 

casaca estava o resto de um traje de baile, que todo ele saíra daquela 

mesma tesoura em voga; finíssimo chapéu de claque do melhor 

fabricante de Paris; luvas de Jouvin cor de palha; e um par de botinas 
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como o Campos só fazia para os seus fregueses prediletos 

(ALENCAR, 2013, p. 37). 

 Na citação acima, extraída do romance Senhora (2013), observa-se que há uma 

oposição entre a descrição dos objetos de uso pessoal da personagem Fernando e seus 

aposentos. A riqueza das vestimentas contrasta com a pobreza do quarto, mostrando 

claramente que há também um descompasso entre a realidade social da personagem e 

sua apresentação social. Pode-se deduzir pelas aparências que a personagem está 

inserida em dois mundos sociais antagônicos. 

4.2 Função provocadora da ação  

 Na função provocadora de ação a função caracterizadora é geralmente limitada e 

sua influência é por vezes restrita aos aspectos relacionados à dimensão psicológica da 

personagem. Cita ele que muitas vezes que o espaço não provoca ação, mas noutros 

casos percebe-se isso claramente, como no exemplo seguinte do romance de Lima 

Barreto  

Um bando de patos negros passou por sobre a minha cabeça, 

bifurcado em dois ramos, divergentes de um pato que voava na frente, 

a formar um V. Era a inicial de 'Vai'. Tomei isso como sinal animador, 

como bom augúrio do meu propósito audacioso (LINS, 1976, p. 100). 

 

 Essa função é percebida quando a personagem transforma em ação a pressão 

exercida sobre ele pelo meio que o cerca, seja uma ambientação física ou social. Outro 

exemplo nesse sentido pode ser extraído do conto “Missa do Galo”, de Machado de 

Assis  

Estão na mesma casa, à noite, o adolescente e a “boa Conceição”; 

Meneses, o marido, foi à casa da amante; as personagens não armaram 

a cena e esse espaço - a casa solitária, silenciosa, com a alcova 

conjugal no andar superior - converte-se numa espécie de armadilha. 

Nada, até então, houve entre eles e nada sucederá depois: ambos, o 

jovem e a mulher, não são mais donos de si e, como que enfeitiçados 

pelo espaço, executam nessa véspera de Natal uma dança onde se 

mesclam perplexidade e desejo, dança a que só falta o gesto decisivo e 

que um chamado exterior, invadindo o espaço fechado, vem 

interromper para sempre. (MACHADO DE ASSIS apud LINS, 1976, 

p. 100). 
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 O autor faz uma diferenciação entre a função provocadora da ação que citamos 

acima e a função propiciadora da ação. Segundo Osman Lins,  

O fato de o espaço, em certos casos, provocar uma ação – desatando, 

portanto, forças ignoradas ou meio ignoradas -, relaciona-o com o 

imprevisto ou surpresa; enquanto isso, os casos em que o espaço 

propicia, permite, favorece a ação estão ligados quase sempre ao 

adiamento: algo já esperado adensa-se na narrativa à espera de que 

certos fatores, dentre os quais o cenário, tornem possível o que se 

anuncia (LINS, 1976 p. 101). 

Em um caso o espaço ocasiona algo que será feito, mas está previsto e, no outro, a 

ação é esperada, mas necessita do momento adequando para ocorrer. 

4.3 Função situadora e/ou contrastante 

 Além dessas funções anteriores, segundo Lins, a função habitual do espaço seria 

apenas de situar a personagem em um determinado lugar. Não se trata, portanto, de 

caracterizá-lo ou provocar-lhe alguma ação nem mesmo lhe dar alguma característica 

psicológica. Contudo, a função de colocar a personagem em um determinado lugar não 

significa que isso deixa de ser interessante para a narrativa. Vejamos o que diz o autor 

Realmente, o interesse de indicações como “Voltou frei Rufino à sua 

cela, que ficava no bosque” ou “Em certo lugar viviam quatro irmãos 

brâmanes” é limitado e a própria imprecisão do espaço, nesses casos, 

serve a um objetivo: o de sugerir que não se trata de um fato real e sim 

de um “conto”, algo ocorrido “no bosque”, “num certo lugar”, sítios 

convencionais _ na verdade, lugar algum - onde o imaginário se 

realizaria. Entretanto, nas histórias onde o processo narrativo cresce 

em complexidade, o ambiente, mesmo quando não ligado a 

personagem por uma relação de causa e efeito, pode contribuir de 

vários modos para o relevo dos eventos narrado, isto é, situa e também 

enriquece (LINS, 1976, p. 101-102). 

 Nesses casos não há preocupação de o espaço explicar nada sobre a personagem 

nem mesmo motivá-la a tomar a ação “a” ou “b”. Esse cenário situacional pode, em 

vários momentos, estabelecer um contraste entre o comportamento da personagem e sua 

ação e/ou dela mesma sem que com isso deixe de ser situacional. “Palavra que, quando 

cheguei à porta, vi o sol claro, tudo gente e carros, as cabeças descobertas, tive um 

daqueles meus impulsos que nunca chegavam à execução: foi atirar à rua caixão, 

defunto e tudo (LINS, 1976, p. 105)”. 
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 Na cena da morte de Escobar a tristeza dos convidados contrastava com a 

paisagem vista pela janela. Não havia nuvens, chuva, trovões, nada que pudesse 

expressar tristeza, ao contrário, o cenário fez com que a personagem central tivesse um 

realce em seu estado emocional. Afinal seu melhor amigo estava morto e não havia 

explicação para a dor e o choro de Capitu a não ser a possibilidade da traição.  

O major ficou na janela que dava para o quintal. O tecido do céu se 

tinha adelgaçado: o azul estava sedoso e fino; e tudo tranquilo, sereno 

e calmo. (...) O major voltou de novo a contemplar o céu que cobria o 

quintal. Tinha uma tranquilidade quase indiferente. (LINS, 1976, p. 

105). 

 Em ambos os casos, o dia luminoso e claro contrasta com as emoções das 

personagens. Não caracteriza nem provoca, mostra-se alheio ao sofrimento da 

personagem de forma contrastante. No primeiro caso, Bentinho diante da morte de 

Escobar que julgava ter-lhe traído e no segundo a alegria do dia contrasta com a tristeza 

da morte de Ismênia em Triste Fim de Policarpo Quaresma. Tem-se a função situacional 

da personagem em um determinado lugar e, ao mesmo tempo, ela serve para contrastar 

o sentimento da personagem com o ambiente em que ela está inserida. Nos dois casos, 

embora o espaço apresente um contraste que realça os sentimentos das personagens ele 

está ali apenas para situá-lo. Osman Lins afirma que  

Entretanto, nas histórias onde o processo narrativo cresce em 

complexidade, o ambiente, mesmo quando não ligado a personagem 

por uma relação de causa e efeito, pode contribuir de vários modos 

para o relevo dos eventos narrados, isto é: situa e também enriquece 

(LINS, 1976, p. 101-102). 

 Dessa forma, ao mesmo tempo em que o espaço pode situar a personagem, ele 

poderia enriquecer a cena criando uma ideia de ironia ou até mesmo de contraste entre o 

estado psicológico da personagem e o ambiente. Assim duas questões que poderiam ser 

levantadas aqui seriam o fato de o espaço ter a função de contraste com as personagens 

ou de situá-lo. Observamos que, no caso de Bentinho, a natureza apresenta-se em 

situação oposta ao seu estado emocional, da mesma forma ocorre com Quaresma. Desse 

modo, seria para a personagem como um desaforo a natureza sorrindo enquanto ele 

chora.  

 No trecho, a personagem observa o dia e sente que ele estava indiferente ao que se 

passava com ele, demonstrando o contraste entre o dia e seu estado emocional. Nesse 
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caso, se houvesse uma correlação entre o cenário visto pela janela do Major e seus 

sentimentos, deveria haver chuva, trovões e escuridão. Na estória de Dom Casmurro o 

narrador-personagem fala sobre as telas pintadas em sua casa  

Construtor e pintor entenderam bem as indicações que lhes fiz: é o 

mesmo prédio assobradado, três janelas de frente, varanda ao fundo, 

as mesmas alcovas e salas. Na principal destas, a pintura do tecto e 

das paredes é mais ou menos igual, umas grinaldas de flores miúdas e 

grandes pássaros que as tomam nos blocos, de espaço a espaço. Nos 

quatro cantos do tecto as figuras das estações, e ao centro das paredes 

os medalhões de César, Augusto, Nero e Massinissa, com os nomes 

por baixo... não alcanço a razão de tais personagens (MACHADO DE 

ASSIS, 2015, p. 3). 

 Nesse caso, o narrador afirma que não sabe o motivo de haver tais pinturas; 

segundo ele elas foram colocadas aí apenas para recriar o cenário da casa da infância, 

contudo ele mente porque como sua narrativa parte do final para o início e ele apresenta 

a tese de que teria sido traído por Capitu, há uma grande coincidência com as gravuras e 

a história porque todas as personagens que apareciam na pintura foram traídas. Assim, 

esse cenário representa os sentimentos do narrador, de Bentinho, além de também servir 

como antecipadora da narrativa como ocorre também no conto “Venha ver o Pôr do 

Sol”, citado anteriormente.  

 Ainda na mesma linha de pensamento, o espaço, além de situar a personagem, 

apresenta um contraste entre ele e o estado emocional da personagem; todavia a 

situação pode ocorrer de forma contrária e o espaço pode realçar o estado emocional da 

personagem. Seria ele uma expressão dos tormentos por que passa a personagem, não 

necessariamente caracterizando-o, conforme pode ser observado no seguinte trecho da 

obra O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë. 

Alto dos Vendavais é o nome da propriedade onde Mr. Heathcliff 

vive, nome da tradição local, só por si revelador da inclemência 

climatérica a que o lugar está exposto durante as tempestades. Ar puro 

e vento revigorante é coisa que não falta a quem vive lá no alto: 

adivinha-se a força das nortadas que varrem as cristas das penedias 

pela acentuada inclinação de alguns abetos raquíticos que guarnecem 

as traseiras da casa e pelo modo como os espinheiros do cercado 

estendem os seus braços descarnados todos na mesma direção, como 

se a implorarem ao sol a dádiva de uma esmola. Afortunada mente, o 

arquiteto teve visão suficiente para construir a casa sólida. (BRONTË, 

2009, p. 9) 
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 A personagem Heathcliff vive um amor impossível por Catherine, contudo as 

diferenças sociais fazem com que Cathy case-se com o vizinho rico, o que revolta 

Heathcliff. Ele passa toda a narrativa sofrendo a desilusão amorosa, cheio de mágoa e 

revolta até mesmo depois da morte de Cathy. Mais tarde, vivendo isolado com seus 

sentimentos e atormentados pelo ódio e rancor, o espaço apresentado serve como 

elemento de realce para o estado emocional da personagem central, podendo até mesmo 

servir para caracterizá-lo social e psicologicamente. No original Wuthering Heigths tem 

como tradução possível “Colina dos Vendavais”, sendo traduzido no Brasil para a 

“Colina dos Ventos Uivantes”.  

4.4 Função Nula 

 Por fim a função nula, como o próprio nome diz, não apresenta função alguma. 

Parece contraditório diante do fato de algo na literatura aparecer sem uma função. O 

próprio Lins afirma  

A narrativa repudia sempre os elementos mortos (as motivações 

vazias) e dessa lei não pode o ficcionista fugir. Mesmo admitindo-se a 

hipótese de desdenhar o narrador as necessidades internas do seu 

conto ou romance, introduzindo, por exemplo, certo espaço para não 

ter função alguma ou de modo absolutamente aleatório, corresponderá 

tal recurso a uma finalidade metalinguística. (LINS, 1976, p. 106). 

 Esse posicionamento de não apresentar uma função clara poderia levar a achar 

que se trata de imperícia do autor, como se faz em muitos casos em que não salta um 

sentido pré-existente da ambientação. Esse pensamento de imperícia cai por terra 

quando se vê tal procedimento que foge aos padrões da época surgir em escritores como 

Lima Barreto. Seria então um presságio de uma nova forma de introduzir um espaço na 

obra? No conto “Miss Edith e seu tio” o conhecimento do espaço em que se passa a 

história, um velho casarão em que funciona uma pensão, nada interfere ou influencia no 

desenrolar da narrativa.  

 O importante é que o espaço, o casarão, não está ali para situar um lugar nem 

tampouco para propiciar uma ação. O centro, o fator importante, são as constatações de 

Angélica acerca de Miss Edith e de seu tio. Segundo Osman Lins, seria  

Inútil, para a compreensão das personagens ou o relevo da ação, 

sabermos que a construção era “muito feia de fachada”, que 

“certamente possuiria, como complemento, uma chácara que se 
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estendia para o lado direito e para os fundos”, que “sofrera acréscimos 

e mutilações” ou que havia nos seus corredores e aposentos “uma luz 

especial, uma quase penumbra, esse toque de sombra do interior das 

velhas casas, no seio da qual flutuam sugestões e lembranças.” O 

casarão, sem dúvida, é descrito com segurança e as suas 

singularidades não escapam ao romancista. Mesmo assim, o ambiente 

e a história que aí decorre apresentam-se como unidades soltas, 

observando-se uma incômoda hipertrofia do primeiro. (LINS, 1976, p. 

107-108) 

O importante foi a constatação de Angélica ao perceber que os estrangeiros saíram 

desse lugar sem pagar a conta e que aquela menina que mais parecia uma encarnação de 

nossa senhora pudesse ser amante do “tio”. Para essas constatações o lugar em que a 

narrativa se passa não interfere em nada, por isso diz que sua função seja nula.  

 Ainda acerca do mesmo assunto, observemos o que Lins ainda comenta sobre o 

conto “Mágoa que Rala” do mesmo autor 

Uma criada alemã aparece morta no Jardim Botânico; durante a 

investigação, um jovem apresenta-se como o assassino; as 

testemunhas contradizem o seu depoimento e ele acaba sendo 

absolvido. As oito primeiras páginas do conto são consagradas ao 

Jardim Botânico, mas não se restringe aí Lima Barreto a descrevê-lo: 

desenvolve uma série de considerações sobre D. João VI, o “simplório 

rei erisipeloso e gordo”, capaz de “compreender de modo mais amplo 

a natureza”, sublinha a importância social do Jardim Botânico na vida 

do Rio de Janeiro e lembra que Darwin se refere a esse logradouro. A 

relação entre tudo isto e o conto propriamente dito é ainda mais 

remota que no caso de “Miss Edith e seu Tio”. Nessas circunstâncias, 

por mais compreensivos que sejamos, não poderemos falar de 

ambientação, ao menos nos termos em que procuramos estabelecer o 

conceito. Inexistindo os laços entre a descrição do espaço e as 

personagens, isto é, não as refletindo o espaço e em nada influindo 

sobre elas, nenhum relevo conferindo o espaço aos eventos narrados, 

podemos dizer que nos distanciamos da ficção e inclinamo-nos para a 

monografia. Note-se que, ao ocupar-se do Jardim Botânico, passa 

Lima Barreto da descrição à dissertação ostensiva. (LINS, 1976, p. 

108). 

 Finalmente, o autor afirma que não se deve analisar uma microestrutura da 

narrativa, que sua funcionalidade só poderá ser aferida em relação à sua estrutura 

global. Afirma ainda que determinados fatos, diante da totalidade da obra, poderão 

apresentar uma explicação que, naquele momento, pareceria possível ou inteligível, 

todavia noutro momento podem expandir-se.  
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5 OS SUBÚRBIOS  

 

 “O subúrbio é o refúgio dos infelizes” 

Lima Barreto 

 

5.1 Origens  

 Neste trabalho sobre Clara dos Anjos, de Lima Barreto será abordada a 

modalidade espaço partindo de uma visão geral do cenário, que seria a cidade do Rio de 

Janeiro do início do século XX, chegando à casa em que se desenvolvem algumas das 

principais cenas da história e sobre a qual haverá grande simbologia. Esta narrativa 

oscila entre os ambientes externos, o subúrbio e as ruas e ambientes internos, a casa9. 

Esses espaços são determinantes para a história, sobretudo se nos propusermos a aplicar 

a teoria desenvolvida por Osman Lins. 

 Antes de qualquer coisa, é importante mencionar que os subúrbios cariocas já 

existiam, contudo não apresentavam a mesma conotação apresentada em Clara dos 

Anjos ou a mesma feição obtida após a reforma urbanística de Pereira Passos10. Tem-se 

a citação do subúrbio em outras obras anteriores à de Lima Barreto, como em José de 

Alencar e em Machado de Assis, associando tal elemento a ambientes rurais, cheios de 

requinte e que serviam de refúgio para famílias abastadas, de certa forma é o exemplo 

da casa de Bentinho no Engenho Novo na obra Dom Casmurro, de Machado de Assis 

                                                 
9 Nesse caso, a casa ela pode apresentar dupla conotação: enquanto ambiente fechado em que a 

observação vai se dar nos espaços internos, e a enquanto espaço externo, enquanto forma de edificação, 

localização. Percebe-se duplicidade de colocação  na narrativa 
10 Francisco Pereira Passos (1836-1913) foi engenheiro e político brasileiro, prefeito da cidade do Rio de 

Janeiro de 1902 a 1906, nomeado pelo presidente Rodrigues Alves, integrou a comissão que iria 

apresentar o plano geral de reformulação urbana da capital, incluindo o alargamento de ruas, construção 

de grandes avenidas, canalizações de rios entre outras medidas urbanas e sanitárias. O levantamento 

realizado de 1875 a 1876 foi a base do futuro plano diretor da cidade, posto em prática na sua 

administração como prefeito (ATLAS, 2016, p. 97). 
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de 1889. Veja-se um excerto extraído de uma produção muito anterior à produção de 

Lima.  

Sá habitava, num dos arrabaldes da corte, uma chácara, que caprichara 

em preparar. Com trinta anos de idade, um caráter fleumático e uma 

imaginação ardente, o meu amigo tinha errado a sua vocação; a 

natureza o destinara para milionário, tal era o seu desprezo pelo 

dinheiro quando se tratava de realizar um de seus mil sonhos 

dourados. Gozando do conforto e mesmo da elegância que lhe 

permitia uma folgada abastança, as flores que ia colhendo pelo 

caminho estavam longe de satisfazer-lhe as fantasias orientais; por 

isso impunha a si mesmo o sacrifício de acumular algumas pequenas 

reservas, fruto das economias de muitos dias, para consumi-las em 

poucas horas, com um desapego selvagem. A alma obcecada pelo 

trabalho, irritada pelas migalhas de prazer que bajulava aqui e ali, 

tinha de tempos a tempos necessidade de um banho russiano. Nesses 

dias Sá dava férias às ocupações graves, convidava alguns amigos, e 

oferecia à imaginação um pasto régio. Era o reinado efêmero da 

devassidão, naquela existência alegre, mas calma de ordinário. 

A sua casa de moço solteiro estava para isso admiravelmente situada 

entre jardins, no centro de uma chácara ensombrada por casuarinas e 

laranjeiras. Se algum eco indiscreto dos estouros báquicos ou das 

canções eróticas escapava pelas frestas das persianas verdes, 

confundia-se com o farfalhar do vento na espessa folhagem; e não ia 

perturbar nem o plácido sono dos vizinhos, nem os castos 

pensamentos de alguma virgem que por ali velasse a horas mortas 

(ALENCAR, 1988, p. 21). 

 

 Como se pode perceber, a casa de Sá estava situada nos arrabaldes da cidade, 

local comumente chamado de subúrbio. Contudo, esse lugar não é o mesmo onde 

Joaquim dos Anjos conseguirá comprar um lote para morar com sua família. Percebe-se 

que esse espaço foi-se transformando com o tempo, todavia ainda mantinha um misto 

de zona rural e urbana, como o próprio nome diz sub-urbs. Deixa de ser um local em 

que a aristocracia “dava férias às ocupações graves, convidava alguns amigos e oferecia 

à imaginação um pasto régio (ALENCAR, 1988, p. 21)”.  

 Com o passar do tempo, transmuta-se de refúgio de famílias abastadas para local 

de exclusão de pessoas pobres, expulsas das zonas rurais propriamente dita e da zona 

central urbana da cidade, saíram dos cortiços, casebres e pensões destruídos no centro 

da cidade; de pessoas que não tinham condições financeiras para conseguir morar em 

outros locais de maior prestígio social. Percebe-se no texto que Sá tinha poder 

econômico no trecho extraído de Alencar (1988, P. 21): “Gozando do conforto e mesmo 

da elegância que lhe permitia uma folgada abastança”. Questões financeiras não eram 
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problemas para ele que encontrava naquele lugar espaço para dar vasão a sua 

“imaginação ardente”. 

 O subúrbio carioca da época, mesmo desprovido de prestígio social, sem seus 

antigos moradores, apresentava novas formas de relação de poder. Poder que poderia ser 

representado primeiramente pela posição geográfica da moradia em pontos mais 

próximos do centro – caso em que se enquadraria Cassi Jones; pela cor da pele ou 

mesmo pela rua ou pela casa.  

 Assim, mesmo que todos morem e convivam no mesmo lugar, haverá uma forma 

de segregação entre eles. Alguns moradores encontrarão formas de representação de 

supremacia social em relação aos outros, alguns se considerarão superiores devido a 

suposta descendência nobre, a posição ou servindo apenas como justificativa para o 

sentimento de superioridade em relação às outras pessoas, como será o caso da mãe de 

Cassi. Ela se diz descendente de uma nobreza inglesa e, por isso, estaria acima dos 

demais. Essa busca por um passado de prestígio é um dos mecanismos de construção de 

uma identidade superior e, segundo Silva (2012), é uma forma de construção da 

identidade. Desta forma, entre os moradores haverá formas de marcação da diferença 

mesmo havendo vários elementos de igualdade.  

5.2  Do crescimento 

 Entre vários elementos responsáveis pelo crescimento do subúrbio além do 

processo de industrialização e de imigração ao Estado do Rio de Janeiro, cuja cidade 

exercia o centro do poder político brasileiro, podem-se destacar dois fatos importantes, 

que são importantes também para o desenvolvimento da narrativa de Lima Barreto e 

devem ser levantados acerca do crescimento da população nos subúrbios e o seu 

desenvolvimento. Tais fatores foram enormemente influenciados pelo fim da escravidão 

negra no Brasil, ocorrida em 1888 e pela destruição dos cortiços11 no centro do Rio, o 

que ocasionou o deslocamento da população pobre para os morros e os subúrbios 

distantes.  

                                                 
11 Não se pode esquecer que os cortiços como forma de aglomeração humano, como forma de habitação 

continuou existindo no subúrbio. Houve a destruição da edificação no centro para a implantação de um 

novo modelo paisagístico, mas essa forma de habitação acompanhou seus moradores por onde eles foram, 

no caso para o subúrbio, houve apenas uma deslocamento espacial.  



60 

 

 Devido ao surgimento de indústrias e de empresas que se instalaram na cidade do 

Rio de Janeiro mais o fim da escravidão, houve um grande crescimento populacional na 

cidade. Homens e mulheres libertos deixaram fazendas ou casas de famílias 

escravocratas, ou imigrantes que não se encaixaram nos trabalhos oferecidos e foram 

para o centro do Rio em busca de moradia e de trabalho assalariado, visto que, no caso 

dos ex-escravos, com a libertação, tiveram de deixar tudo para trás. Essa população não 

fora aproveitada como mão de obra assalariada nas fazendas em que moravam e tiveram 

de encontrar alguma forma de sobrevivência. No caso dos estrangeiros, aqueles que não 

conseguiram voltar para seus países também foram morar no centro do Rio. 

 A permanência dessas pessoas no centro da cidade, habitando casebres, pensões e 

cortiços em pouco tempo criou um problema estético para a cidade que ansiava em se 

tornar uma grande e bonita capital da república aos moldes de Paris e de outras cidades 

europeias. Outro problema era de ordem sanitária porque as moradias não tinham 

esgotos nem água tratada. Logo houve uma proliferação de doenças provocadas por 

animais e insetos. Por uma lado a reforma urbanística de Passos solucionaria a questão 

estética do Rio de Janeiro, destruiria os cortiços e casarões velhos no centro da cidade, 

provocaria uma limpeza sanitária, combatendo focos de doenças e, por outro lado, 

expulsaria a população pobre que ali estava para regiões mais afastadas, tornando o Rio 

uma cidade limpa, bela e com grandes avenidas12.  

  Nesse processo de realocação espacial, os negros libertos, os homens brancos 

livres, ou seja, essa população pobre tinha a opção de subir os morros, criando as 

primeiras favelas cariocas, ou seguir a linha do trem e encontrar moradia em regiões 

mais distantes do centro denominadas como subúrbio ou até mesmo noutras cidades, 

sem perder, contudo, o vínculo com a cidade do Rio.  

 Aluísio Azevedo descreve bem o nascimento e desenvolvimento de um desses 

cortiços. Na obra O Cortiço, de 1890, é narrada a história de João Romão que, auxiliado 

por Bertoleza – negra “alforriada” -, constrói um desses cortiços e luta por seu sucesso 

pessoal a qualquer custo.  

                                                 
12 Rodrigues Alves dizia que o programa de governo dele seria simples, limitaria a duas coisas: 

saneamento e melhoramento do porto do Rio de Janeiro. Nos primeiros nove meses da gestão dele na 

presidência e de Passos na prefeitura, foram demolidos nada menos que 614 prédios, removidos todos os 

quiosques localizados no centro da cidade. Verdadeiro bota abaixo (NOSSO SÉCULO, 1980, p. 34). 
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Eram cinco horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo, não os 

olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Um acordar 

alegre e farto de quem dormiu de uma assentada sete horas de 

chumbo. (...) As pedras do chão, esbranquiçadas no lugar da lavagem 

e em alguns pontos azuladas pelo anil, mostravam uma palidez 

grisalha e triste, feita de acumulações de espumas secas. Entretanto, 

das portas surgiam cabeças congestionadas de sono; (...); o cheiro 

quente do café aquecia, suplantando todos os outros; trocavam-se de 

janela para janela as primeiras palavras, os bons-dias; reatavam-se 

conversas interrompidas à noite; a pequenada cá fora traquinava já, e 

lá dentro das casas vinham choros abafados de crianças que ainda não 

andam (...) Daí a pouco, em volta das bicas era um zunzum crescente; 

uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas... O rumor crescia, 

condensando-se; o zunzum de todos os dias acentuava-se; já se não 

destacavam vozes dispersas, mas um só fruído compacto que enchia 

todo o cortiço (AZEVEDO, 2000, p. 24). 

 No texto acima, o cortiço desperta para mais um dia. Ele não é apenas mais um 

cenário na história. Ele é a personagem central (o narrador personifica o cortiço, 

dizendo que ele acorda, abrindo seus olhos que seriam suas inúmeras janelas). Sem 

adentrar muito à narrativa de Azevedo, sem analisar as histórias de negros e brancos que 

habitam o cortiço, sem se deter nas narrativas internas da obra, percebe-se apenas que o 

cortiço pertence à região central do Rio de Janeiro.  

 Nele encontrar-se-á Bertoleza, negra que ajuda Romão na construção do Cortiço e 

que depois - traída por seu companheiro - é entregue aos seus antigos proprietários para 

que ele pudesse se casar com uma mulher branca, filha de rico comerciante e moradora 

do sobrado ao lado de seu estabelecimento. Diante desse fato, Bertoleza prefere a morte 

a voltar a ser escrava. Encontrar-se-á Rita Baiana, mulata, sensual e conhecedora de seu 

poder de mulher que seduz o português Jerônimo. Trata-se de figuras femininas negras e 

mestiças que contrastariam com a imagem de Clara dos Anjos na narrativa em análise. 

Rita Baiana tinha consciência de sua posição social e racial, era uma mulher que 

explorava a sensualidade e os jogos de sedução. Diante disso, pode ser mencionado que, 

pela forma como Rita Baiana é apresentada ao leitor, seria mais fácil ela seduzir do que 

ser seduzida. Ela é uma representante da imagem recorrente na literatura e na sociedade 

brasileira da mulher negra ou mestiça, sensual e sedutora. Por outro lado, Clara levaria 

toda a narrativa para descobrir qual o seu papel social e qual posição ocuparia no 

arranjo social da época apesar de todos os sinais apresentados a ela por pessoas 

próximas.  
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 Observa-se que os moradores desses cortiços criavam animais característicos da 

vida no campo, como marrecos e galinhas. Faziam suas necessidades em latrinas 

compartilhadas por todos enquanto as crianças “despachavam-se” atrás dos capinzais 

nos fundos da estalagem. As mulheres lavavam as roupas no centro do cortiço, a água 

utilizada para a higiene pessoal inundava o chão. Tudo isso mostrava a situação em que 

essa população vivia e uma implicação sanitária: havia a possibilidade de contraírem 

doenças.  

 A reforma urbanística e saneadora de Francisco Pereira Passos foi um processo de 

reurbanização do centro da cidade do Rio de Janeiro aos moldes de Paris na França. 

Seriam abertas grandes avenidas ocasionando com isso a destruição dos cortiços no 

centro da cidade. Aliada à ideia de reurbanização do centro havia também uma medida 

sanitarista de vacinação da população contra a febre amarela e consequente destruição 

das casas e casebres em que fossem encontrados focos da doença.  

 A região central da Capital Federal era considerada malcheirosa e suja. Havia a 

proliferação de surtos de febre amarela, varíola e peste bubônica. A situação fazia com 

que as famílias mais abastadas fugissem do Rio de Janeiro no verão, refugiando-se 

principalmente em Petrópolis e Niterói. Por isso, com pretexto de vacinar a população 

havia também a ideia de extinguir os possíveis focos da doença e, veladamente, de 

expulsar os moradores para mais longe. O encontro de focos de doenças bastaria para 

destruir as casas suspeitas sem, contudo, oferecer uma alternativa de moradia para as 

famílias residentes, que perderiam sua habitação. Tal fato desencadeou o processo 

histórico chamada “Revolta da Vacina”13. Essa medida de saúde pública, aliada ao 

investimento em saneamento básico, como água e esgoto, era suficiente para destruir as 

edificações antigas do centro da cidade. Essas ações escondiam pensamentos de 

                                                 
13 A chamada "Revolta da Vacina" foi uma insurreição popular ocorrida no Rio de Janeiro no início do 

século XX. A revolta ocorreu como uma reação popular à campanha da vacinação obrigatória, posta em 

prática pelo sanitarista Oswaldo Cruz. A causa principal da Revolta da Vacina foi, sobretudo, o modo 

como foi implantada a campanha da vacinação obrigatória. Isto foi feito a mando do Presidente Rodrigues 

Alves, como parte de uma série de reformas e projetos de urbanização idealizados pela presidência, entre 

elas a demolição de cortiços e favelas e de boa parte das construções antigas do centro do Rio, e a criação 

das brigadas de mata-mosquitos, destinadas a combater as principais doenças epidêmicas transmitidas 

pelo inseto, como a malária e a febre amarela. A revolta era principalmente pela destruição das moradias 

sem que houvessem a realocação da população desabrigada (NOSSO SÉCULO, 1980, p. 39). 
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exclusão da pobreza e especulação imobiliária: se não poderiam acabar com a pobreza, 

poderiam expulsá-la para longe do centro.  

 A reforma urbanística e saneadora, citada acima, proposta e aplicada pelo prefeito 

do Rio de Janeiro Francisco Pereira Passos, colocada em execução nos primeiros anos 

do Sec. XX foi um fator determinante para o fim dos cortiços. Pereira Passos inicia a 

derrubada dos cortiços e das hospedagens e de algumas casas em que se encontravam 

focos de doenças para higienizar a cidade e possibilitar a construção de avenidas largas. 

 A estrada de ferro facilitava a ocupação das áreas mais distantes que margeavam a 

linha férrea, facilitando que a população pudesse chegar ao trabalho principalmente no 

centro da cidade além de favorecer a especulação imobiliária, valorizando os terrenos 

distantes do centro, anteriormente zona rural da cidade. Segundo Esteves (2012) a 

reforma visava atender duas necessidades básicas, uma de mobilidade e transporte de 

mercadoria e pessoas; outra urbanística com padronização de edificações e saneamento.  

5.3 A população 

 Segundo os dados apresentados por Lima Barreto, o subúrbio era habitado em 

regra por pessoas pobres, sejam elas brancas, ou negras, ou estrangeiras.  

 
Os fregueses continuavam a chegar; em geral, eram crianças e 

mulheres. As suas compras eram pobres: dois tostões disso, 

quatrocentos réis daquilo - compras de gente pobre, em que raramente 

se via nelas incluído meio quilo de carne-seca ou um de feijão. 

(BARRETO, 2012, p. 106) 

 

A gente pobre é difícil de se suportar mutuamente; por qualquer 

ninharia, encontrando ponto de honra, brigando, especialmente as 

mulheres. (BARRETO, 2012. p. 185). 

 

 Algumas pessoas são negras outras brancas, mas todas são pobres. Os elementos 

comuns dessa população são a pobreza, a união nos momentos de tristeza e a 

possibilidade de pugilismo ao menor desentendimento. Ao mesmo tempo encontram-se 

também na região estrangeiros principalmente portugueses que geralmente ocupam 

posição econômica melhor que os outros moradores, a exemplo de seu Nascimento que 

é o proprietário da venda situada na Rua de Joaquim dos Anjos e Meneses que é 

dentista, ambos portugueses. Outro fator é o fato de, via de regra, a grande maioria ser 

constituída de servidores públicos, a exemplo de Joaquim e Marramaque.  
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 Na medida em que se distanciava da região central havia uma mudança nas 

edificações, nas ruas e nos moradores dos subúrbios. Essa mudança física também 

demonstrava o poder econômico dos moradores. Da mesma forma ocorria em sentido 

contrário quanto mais se distanciava do centro.  

Há casas, casinhas, casebres, barracões, choças, por toda a parte onde 

se possa fincar quatro estacas de pau e uni-las por paredes duvidosas. 

Todo o material para essas construções serve: são latas de fósforos 

distendidas, telhas velhas, folhas de zinco, e, para as nervuras das 

paredes de taipa, o bambu, que não é barato. (BARRETO, 2012. p. 

183). 

 

 Poder-se-ia dizer que os moradores dessa região seriam negros expulsos das 

fazendas e do centro da cidade, mas seria mais justo dizer que essa população era 

formada de pessoas pobres e de pequenos comerciantes, servidores públicos e de 

aposentados.  

 

 

5.4 Do cortiço ao subúrbio 

O subúrbio propriamente dito é uma longa faixa de terra que se alonga 

desde o Rocha ou São Francisco Xavier, até Sapopemba, tendo para 

eixo a linha férrea da Central. Para os lados, não se aprofunda muito, 

sobretudo quando encontra colinas e montanhas que tenham a sua 

expansão; mas, assim mesmo, o subúrbio continua invadindo, com as 

suas azinhagas e trilhos, charnecas e morrotes. Passa-se por um lugar 

que supomos deserto, e olhamos, por acaso, o fundo de uma grota, 

donde brotam ainda árvores de capoeira, lá damos com um casebre 

tosco, que, para ser alcançado, se torna preciso descer uma ladeirota 

quase a prumo; andamos mais e levantamos o olhar para um canto do 

horizonte e lá vemos, em cima de uma elevação, um ou mais 

barracões, para os quais não topamos logo da primeira vista com a 

ladeira de acesso. (BARRETO, 2012. p. 183) 

 Logo de início na descrição do narrador acerca do subúrbio, percebe-se uma 

limitação ou uma especificação do que seria a região suburbana naquela época. 

Principalmente que ela se estendia ao longo da linha férrea, mostrando como esse eixo 

teria sido importante para que essas regiões fossem habitadas. Se anteriormente ela era 

morada de pessoas abastadas, posteriormente seus moradores necessitavam transitar 

entre ela e o centro da cidade. Para isso, a estrada de ferro era fundamental para o 

desenvolvimento e a fixação dos moradores na região. Houve essa preocupação na 

construção da linha férrea e, ao mesmo tempo em que a pobreza era segregada para 
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longe da cidade, essa população era ainda a força de trabalho para o comércio e a 

indústria cariocas.   

Há casas, casinhas, casebres, barracões, choças, por toda a parte onde 

se possa fincar quatro estacas de pau e uni-las por paredes duvidosas. 

Todo o material para essas construções serve: são latas de fósforos 

distendidas, telhas velhas, folhas de zinco, e, para as nervuras das 

paredes de taipa, o bambu, que não é barato. Há verdadeiros 

aldeamentos dessas barracas, nas coroas dos morros, que as árvores e 

os bambuais escondem aos olhos dos transeuntes. (BARRETO, 2012. 

p. 183) 

 

 Nesse ponto, percebe-se que a região apresenta suas diferenças de moradores. 

Suas diferenças sociais, apesar de integrarem o mesmo ambiente, são apresentadas pelas 

edificações, mostrando que a casa, as residenciais são importantes para a caracterização 

da personagem, tanto para a caracterização social quanto para aspectos psicológicos. 

Aqui haverá casas edificadas aos moldes tradicionais até barracos improvisados feitos 

de latas. Tudo isso reforçando a caracterização de seus habitantes e da região. 

Nelas, há quase sempre uma bica para todos os habitantes e nenhuma 

espécie de esgoto. Toda essa população, pobríssima, vive sob a 

ameaça constante da varíola e, quando ela dá para aquelas bandas, é 

um verdadeiro flagelo. Afastando-nos do eixo da zona suburbana, 

logo o aspecto das ruas muda. Não há mais gradis de ferros, nem casas 

com tendências aristocráticas: há o barracão, a choça e uma ou outra 

casa que tal. Tudo isto muito espaçado e separado; entretanto, 

encontram-se, por vezes, “correres” de pequenas casas, de duas 

janelas e porta ao centro, formando o que chamamos “avenida” 

(BARRETO, 2012. p. 183).  

 

 Lima Barreto, nesta obra, apresenta um narrador onisciente intruso14, que sempre 

intervém na narrativa com um posicionamento político, moral etc, mostrando o olhar do 

jornalista que percorre a região dos subúrbios atento às mazelas sociais e mostrando o 

comportamento de uma parcela da população esquecida pelos governantes. Neste 

momento ele não apenas mostra as condições de vida dos moradores da região, mas 

também evidencia a situação de abandono em questões sanitárias. Há uma denúncia de 

                                                 
14 O narrador onisciente intruso posiciona-se onde desejar ao longo da trama. Ele é livre para contar o 

que se passa da maneira que quiser e com prazer. Para tal ele age, de vez em quando, como se fosse Deus, 

modificando e assumindo várias vias de transmissão de dados e impondo suas concepções e visões. O 

termo ‘intruso’ encaixa-se perfeitamente na forma como este narrador insere observações sobre a 

existência, os hábitos, o caráter, enfim, acerca de tudo que tem a possibilidade de estar vinculado à 

narrativa (Disponível em: <<https://universitariaemcena.wordpress.com/2012/07/25/o-que-da-vida-a-

radionovela-narrador-parte-2/>> acessado em 10 de julho de 2018 . 

https://universitariaemcena.wordpress.com/2012/07/25/o-que-da-vida-a-radionovela-narrador-parte-2/
https://universitariaemcena.wordpress.com/2012/07/25/o-que-da-vida-a-radionovela-narrador-parte-2/
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que as reformas urbanísticas apresentadas e implantadas por Pereira Passos não 

atenderia a toda a população, pois as reformas eram feitas na região central, deixando a 

periferia no abandono.  

As ruas distantes da linha da Central vivem cheias de tabuleiros de 

grama e de capim, que são aproveitados pelas famílias para coradouro. 

De manhã até à noite, ficam povoadas de toda a espécie de pequenos 

animais domésticos: galinhas, patos, marrecos, cabritos, carneiros e 

porcos, sem esquecer os cães, que, com todos aqueles, fraternizam. 

Quando chega à tardinha, de cada portão se ouve o “toque de reunir”: 

“Mimoso”! É um bode que a dona chama. “Sereia”! É uma leitoa que 

uma criança faz entrar em casa; e assim por diante. Carneiros, 

cabritos, marrecos, galinhas, perus - tudo entra pela porta principal, 

atravessa a casa toda e vai se recolher ao quintalejo aos fundos. Se 

acontece faltar um dos seus “bichos”, a dona da casa faz um barulho 

de todos os diabos, descompõe os filhos e filhas, atribui o furto à 

vizinha tal. Esta vem a saber, e eis um bate-boca formado, que às 

vezes desanda em pugilato entre os maridos. 

 

 Outro fator importante é que o subúrbio, conforme já mencionado, apresenta um 

misto entre o urbano e o rural. Assim, o narrador apresenta a transformação que ocorre a 

partir do momento em que se distancia do centro da cidade. Esse misto justifica a 

presença de animais como vacas, galinhas etc., mostrando que os moradores tentam 

conciliar a vida da cidade com sua herança de campo. Essa mistura também é 

apresentada pelo narrador no momento em que apresenta as habitações sem padrão certo 

e determinado. A partir da reforma, o centro da cidade teve de obedecer a padrões 

estéticos e, enquanto isso, no abandono da administração, as casas do subúrbio seguiam 

os gostos de seus moradores e posses.  

 Algumas casas como a chácara dos “bíblias” era uma remanescente dos tempos 

áureos da aristocracia enquanto outras habitações na mesma rua apresentam traços de 

construção improvisada e pobre. Razão essa de ele dizer que havia “casas, casinhas, 

casebres, barracões, choças”, mostrando que da mesma forma que há uma gradação 

espacial na edificação, há também uma gradação social de seus moradores. Essa 

gradação também se dá na apresentação das palavras “casas...choças”, partindo de uma 

construção padrão para outra rudimentar, do mais bem-acabado para o rústico e 

rudimentar. Assim, a escolha das palavras serve para representar a escala social de seus 

moradores.  
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 Outro elemento caracterizante da população do subúrbio é a facilidade com que as 

relações entre eles desandam para o confronto, porém, noutros contextos, pode haver a 

reconciliação entre eles. 

A gente pobre é difícil de se suportar mutuamente; por qualquer 

ninharia, encontrando ponto de honra, brigando, especialmente as 

mulheres.  

O estado de irritabilidade, provindo das constantes dificuldades por 

que passam a incapacidade de encontrar 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, provindas da mais alta prosápia; mas são pobríssimas e 

necessitadas. Uma diferença acidental de cor é causa para que se possa 

julgar superior à vizinha; o fato do marido desta ganhar mais do que o 

daquela é outro. Um “belchior” de mesquinharias açula-lhes a vaidade 

e alimenta-lhes o despeito. 

Em geral, essas brigas duram pouco. Lá vem uma moléstia num dos 

pequenos desta, e logo aquela a socorre com os seus vidros de 

homeopatia. 

Por esse intrincado labirinto de ruas e bibocas é que vive uma grande 

parte da população da cidade, a cuja existência o governo fecha os 

olhos, embora lhe cobre atrozes impostos, empregados em obras 

inúteis e suntuárias noutros pontos do Rio de Janeiro. 

Nem lhes facilita a morte, isto é, o acesso aos cemitérios locais 

(BARRETO, 2012, p. 183-185). 

 

 Por fim aqui se percebe um elemento conciliador do espaço e de seus habitantes. 

O narrador diz que “gente pobre é difícil de se suportar”. No mesmo momento em que 

tudo desanda para o “pugilato”, há a ajuda mútua, há a solidariedade entre eles. Na 

doença e no infortúnio unem-se e ajudam-se. Na narrativa, percebe-se que eles, 

suburbanos, possuem elementos identitários, sentem que são diferentes, mas, ao 

perceber que algo ou alguém pode prejudicar um de seus vizinhos ou amigos, saem em 

sua defesa. Tal postura poderá ser vista em Marramaque em relação à afilhada e em D. 

Margarida, também em relação à Clara ante o assédio de Cassi. 

 Fato interessante era que o subúrbio há muito existia, contudo, a distância era um 

elemento impeditivo para sua ocupação além da falta de transporte. Nesse caso seria 

mais fácil, mais convidativo subir o morro porque eles estariam mais próximos do 

centro, ou seja, do trabalho. Assim, a abertura da estrada de ferro fez com que houvesse 

maior facilidade para o deslocamento e, com isso, impulsionou-se o crescimento da 

região. Tanto que Lima Barreto a aponta a existência de “uma longa faixa de terra que 
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se alonga desde o Rocha ou São Francisco Xavier, até Sapopemba, tendo para eixo a 

linha férrea da Central” (BARRETO, 2012, p. 126).  

 A antiga população que habitava a região deixara seus traços nas edificações. O 

narrador, ao apresentá-las, diz que “Há casas [...] choças, por toda a parte onde se 

possam fincar quatro estacas de pau e uni-las por paredes duvidosas”, esses são 

exemplos das moradas dos novos moradores, mas havia também edificações 

representativas de moradores do passado, como “Além dos clássicos chalets 

suburbanos, encontravam-se outros tipos de casas [...] digna[s] de ser vista[s] [...] das 

casas das velhas chácaras dos outros tempos” (BARRETO, 2012, p. 42). Novamente se 

destaca que não há uma identidade única dos moradores desses bairros, são iguais e 

diferentes até nas suas edificações. Assim, da mesma forma que nas edificações há 

pessoas que se assemelham e se diferem - pessoas representantes de outros tempos e de 

outras classes – que, ao mesmo tempo em que se amam, odeiam-se, confrontam-se por 

pequenas coisas, contudo, na dor unem-se. Porém, havendo encerrado os motivos que 

poderiam uni-los em torno de um mesmo objetivo, suas diferenças vêm à tona.  

 

 O texto mostra que o crescimento do subúrbio ocorreu às margens da estrada de 

ferro que seria o seu eixo principal “tendo para eixo a linha férrea da Central”. Na 

medida em que vai se distanciando do centro, a “cidade”, vai perdendo todas as 

características da aristocracia suburbana, que seria seus moradores mais abastados, 

possuidores das melhores casas da região. Ao distanciar-se do eixo principal, perceber-

se-á que as edificações irão subir os morrotes e colinas. O narrador deixa claro que para 

se perceber essas diferenças das edificações e do próprio subúrbio seria preciso se 

aproximar, coisas que os transeuntes comuns ou visitantes talvez não percebessem “Há 

verdadeiros aldeamentos dessas barracas, nas coroas dos morros, que as árvores e os 

bambuais escondem aos olhos dos transeuntes” (BARRETO, 2012, p. 126).  

 Percebe-se que os espaços podem ser vistos de maneiras diferentes por pessoas 

diferentes. No caso do cortiço de João Romão o espaço observado por Romão não seria 

o mesmo visto pelos olhos de Machona ou de Rita Baiana. Para um, Romão, português 

detentor do poder econômico e proprietário de tudo aquilo, o cortiço é uma forma de 

ganhar dinheiro; doutro lado, para outras personagens representaria a única forma de 

sobrevivência e habitação. No mesmo plano de Romão, o cortiço possui outra carga de 
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significados para Bertoleza que se poderia dizer coproprietária de tudo. O que importa 

para Aluízio Azevedo em O Cortiço é o espaço sem qualquer aspecto de criticidade. 

Percebe-se uma profusão de “objetos” sociais que dão vida ao ambiente como as 

pessoas que ali se movimentam e vivem, como se elas fizessem ele se mover, ter vida; 

mas isso não aparece como sendo um problema, como contradição. 

 Da mesma forma, o subúrbio visto pelo viajante do trem não possui o mesmo 

significado nem mesmo a mesma carga de significação que tem para o morador do 

local. Essa é a grande diferença da narrativa construída por Azevedo em relação à 

narrativa de Lima Barreto. O segundo desloca a visão e o pensamento da pessoa simples 

para o primeiro plano da narrativa colocando essas personagens, até certo ponto 

secundárias, para as obras produzidas até esse momento, na posição de protagonistas.  

 Embora os moradores do cortiço e do subúrbio sejam os mesmos, percebe-se que 

eles procuram recriar no espaço em que vivem elementos de identificação e de 

caracterização como a criação de animais como galinhas, marrecos e cães. Outro 

elemento bem diferente nas duas narrativas é que os narradores, mesmo sendo 

oniscientes, são muito diferentes na forma de narrar; em Lima Barreto, por exemplo, a 

intromissão do narrador coloca-o na cena apresentada.  

 Ao contrário de Azevedo, ele não se limita a contar o que se passa, opina, 

comenta e participa. As personagens centrais de Lima Barreto, como negros e pobres, 

geralmente não ocuparam essa posição em outros momentos da literatura. Esse fato 

pode ser um dos motivos de ele ser tão criticado no seu tempo. Essa postura consistia 

em uma subversão dos padrões literários seguidos por seus contemporâneos e 

antecessores e outra questão seria a linguagem mais próxima da coloquialidade. Todos 

esses fatores ocasionaram um reconhecimento tardio. 

 Assim, a descrição de uma passagem adquire outra feição. Uma característica do 

narrador onisciente é revelar todo esse emaranhado de detalhes escondidos no espaço e 

na mente da personagem, mas, nessa obra em particular percebe-se que ele apresenta o 

ambiente e apresenta suas impressões pessoais, participa da narrativa, seria uma 

interferência da autoria na narrativa? Considerando que Lima Barreto era considerado 

um grande observador desse espaço, conhecedor de suas gentes e de seus percursos e 
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morador do subúrbio, mas isso são apenas características de um narrador intruso, como 

já apresentado.  

 Ele, narrador intruso está inserido no espaço, mostra que a perspectiva da 

narrativa é de uma pessoa envolvida com a vida daquele ambiente e não de um ser 

externo, impassível, que tudo vê e mostra. Dessa forma, o narrador não se limitará a 

apresentar os fatos e mostrará seu posicionamento na narrativa. Assim, o leitor terá de 

ficar atento para poder identificar quando será a personagem se posicionando ou o 

narrador apresentando seu posicionamento na história.  

 Uma questão interessante que aparece no trecho anterior em que o narrador afirma 

que “gente pobre é difícil de se suportar mutuamente” é o fato de, logo no início da 

narrativa, ser apresentada uma oposição entre personagens. Essa oposição é 

desenvolvida em toda a narrativa em análise. Há sempre um conflito apresentado, 

podendo ser percebida entre Cassi e Marramaque; entre Timbó e Margarida; entre Cassi 

e seu pai; entre Clara e seus pais e muitos outros. Talvez isso tenha sido influenciado 

pelo meio, embora o narrador demonstre que Joaquim, pai de Clara, não sofre influência 

do meio em que está inserido quando fala sobre a religiosidade da região de onde veio 

(Minas) e da influência dos “bíblias” que estão na mesma rua de sua casa. Essas 

oposições são mostradas através da caracterização da personagem e estão intimamente 

atreladas a seus comportamentos.  

 O contraste vai aparecer na constituição do cenário, não só entre personagens, mas 

também no ambiente em que casas, casebres e “chalets” estão edificados. Onde pessoas 

financeiramente remediadas ocupam o mesmo espaço que pessoas totalmente 

desprovidas. Osman Lins afirma que o espaço pode funcionar como elemento 

caracterizador e propulsor da ação das personagens. Dessa forma, sendo o espaço 

ambiente naturalmente contrastante algo comum ocasionado por ele seria a oposição 

entre as pessoas.  

A projeção da personagem sobre o ambiente nem sempre se manifesta 

concretamente (dispondo-o de certa maneira); pode também 

configurar-se de modo subjetivo, mediante um processo de 

amortecimento ou de exaltação dos sentidos. O espaço, nessas 

circunstâncias, reflete menos uma personalidade que um estado de 

espírito mais ou menos passageiro. (LINS, 1976, p. 98-99). 
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 Assim, se o ambiente em que está inserida a personagem é um espaço de contraste 

e confronto, essa característica pode contaminar a personagem e proporcionar uma ação 

na narrativa “a personagem transforma em atos a pressão sobre ela exercida pelo 

espaço”. (LINS, 1976, p. 100). 

 Outro detalhe do narrador acerca do espaço percorrido é que ele demonstra 

conhecer esse trajeto ou esses trajetos pelas ruas dos subúrbios.  

A leitura de cidade efetuada por Michel de Certeau entende que o 

habitante se relaciona com a ordem construída e planejada e elabora 

um sentido a partir de suas práticas. Neste sentido, intenção foi 

identificar a forma como a ausência, a presença ou a deficiência destes 

serviços influenciaram o morador do subúrbio em sua apreensão da 

cidade e das transformações em curso. O habitante relaciona-se com a 

ordem construída e planejada e elabora um sentido a partir de suas 

práticas, da forma como processa o sistema de símbolos da 

comunicação urbana (MOREIRA, 2013, p. 02). 

 Enquanto para a prefeitura do Rio e para um determinado grupo de pessoas as 

reformas urbanísticas funcionariam como uma forma de embelezamento, de saneamento 

e de saúde pública, para outro grupo de pessoas que viviam a cidade, a visão era 

diferente, como o fragmento do romance mostra.  

Por esse intrincado labirinto de ruas e bibocas é que vive uma grande 

parte da população da cidade, a cuja existência o governo fecha os 

olhos, embora lhe cobre atrozes impostos, empregados em obras 

inúteis e suntuárias noutros pontos do Rio de Janeiro. (BARRETO, 

2012, p. 185). 

 Essa é a crítica do narrador ao governo em relação à população pobre que vive no 

abandono. Essa é também uma característica na obra, a fusão da linguagem jornalística 

com o texto literário, fato que demonstra a intromissão do narrador no texto. Outra 

questão, o fato de a linguagem aparecer com traços jornalísticos, faz com que se torne 

mais fácil de interpretação pela maioria dos leitores, fugindo do rigor literário 

dominante à época e que era prestigiada pelos críticos literários. Acerca desse 

posicionamento literário, Lília Schwarcz cita crítica de Lima a Coelho Neto15, segundo 

Lima “ele só se preocupava com o estilo, vocabulário e roupas, enquanto questões 

                                                 
15 Coelho Neto - Henrique Maximiano Coelho Netto (Caxias, 21 de fevereiro de 1864 — Rio de Janeiro, 

28 de novembro de 1934) foi um escritor (cronista, folclorista, romancista, crítico e teatrólogo), político e 

professor brasileiro, membro da Academia Brasileira de Letras onde foi o fundador da Cadeira número 2. 

Lima Barreto elegia-o como seu oposto embora o próprio Lima ambicionar uma cadeira na ABL 

(Disponível em: <<http://www.academia.org.br/academicos/coelho-neto/biografia>> acessado em 20 de 

julho de 2018). 

http://www.academia.org.br/academicos/coelho-neto/biografia
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políticas, morais e sociais passavam ao largo” (2017, p. 373), por outro lado esse 

posicionamento de Coelho Neto iria ao encontro da crítica literária da época.  

 Quanto à apresentação desse espaço é de lembrar que, conforme já mencionado, 

nada em uma narrativa é colocado por acaso. Assim, se o subúrbio é apresentado dessa 

forma, há um porquê e um objetivo para isso. “Se há o espaço que nos fala sobre a 

personagem, há também o que lhe fala, o que a influencia” (LINS, 1976, p. 99), como 

foi dito e visto anteriormente.  

 Osman Lins afirma que o espaço da narrativa é um espaço ficcional, contudo 

ficção e realidade na obra de Lima Barreto apresentam vários pontos de contato, sendo 

impossível, segundo Sergio Buarque de Holanda16,  

Escrever sobre os livros de Lima Barreto sem incorrer um pouco no 

pecado do biografismo, que tanto se tem denunciado em alguns 

críticos. No caso do romancista carioca, não só as circunstâncias de 

sua vida pessoal, tão marcada pelo desmazelo e a intemperança, 

parecem inseparáveis de sua obra literária. (BARRETO, 2012, p.15).  

 Se por um lado Lima Barreto foi muito criticado porque consideravam seu 

trabalho demasiadamente biográfico por outro, literariamente falando, o espaço relatado 

pelo narrador serve para apresentar ao leitor, primeiramente, que o ponto de vista está 

associado a representações de pessoas que estão inseridas no meio suburbano. Tais 

personagens serão pessoas simples, desprovidas de posses e de poder. Até mesmo 

aquelas que se julgam maiores ou melhores que outras serão assim por trazerem para si 

justificativas de grandiosidade e superioridade porque, se forem vistas pelo espaço que 

ocupam, serão iguais a todos os outros.  

 Quanto às personagens, principalmente centrais, não era comum, e até hoje ainda 

não o é, que personagens negras ou vindas das esferas mais simples da sociedade sejam 

protagonistas de romances. Quando aparecem, são personagens secundárias ou se 

principais não apresentam características que poderiam identificá-las como negras. Os 

exemplos desse tipo de personagens eram pessoas que não expressavam a realidade. 

Isaura do romance Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães não era negra, nem tinha 

características de escrava, mas era escrava. Raimundo, de O mulato, era um negro 

                                                 
16 Sergio Buarque de Holanda (1902-1982), historiador brasileiro, crítico literário, jornalista, autor do 

livro Raízes do Brasil, escreveu o prefácio do livro Clara dos Anjos pela editora Brasiliense de 1956. 
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totalmente europeizado, fugindo da imagem de negro brasileiro. Outras personagens 

negras foram construídas cheias de estereótipos sem expressar a realidade.   

 No texto de Lima Barreto, o espaço é apresentado precisamente para que o leitor 

possa compreender todos esses meandros na constituição da personagem. Afinal, 

segundo Lins, uma das funções do espaço é a caracterização da personagem.  

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 

personagem, sucedendo, inclusive, ser constituído por figuras 

humanas, então coisificadas ou com a sua individualidade tendendo 

para zero (LINS, 1976, p. 72). 

 No fragmento da obra de Lima, “A gente pobre é difícil de se suportar 

mutuamente; por qualquer ninharia, encontrando ponto de honra, brigando, 

especialmente as mulheres”. O narrador situa que aquele ambiente já não mostra os 

traços sociais de outrora. Essa construção serve para situar quem são as personagens e a 

qual espaço elas pertencem. Acerca do espaço social, Mendonça, afirma 

Normalmente, por espaço social entende-se a observação, descrição e 

análise de ambientes que ilustram, quase sempre com intenção crítica, 

aquilo que, utilizando-se um vocabulário naturalista, pode-se chamar 

de ‘os vícios e as deformações da sociedade (MENDONÇA, 2008, p. 

46) 

 Esse grupo social, apesar de não se suportarem, é unido na desgraça “Em geral, as 

brigas duram pouco. Lá vem uma moléstia num dos pequenos desta, e logo aquela a 

socorre com os seus vidros de homeopatia”. Isso nos leva a entender como se constrói a 

identidade dentro desse grupo social. A forma como são excluídos dos planos dos 

governantes – que lhes oferta aquele espaço ocupado, cobram-lhes altos impostos, mas 

não lhes oferecem o mínimo para sobreviverem – serve como elementos de união, e de 

construção de uma realidade comum, fazendo com que saiam um no auxílio do outro 

em momentos de tragédia. Existem traços dessa gente que perpassam a existência de 

todos e há elementos que os diferenciam.  

 Nesses momentos em que são diferentes, são “possuidores” de origens históricas, 

espaciais e sociais diferentes e fazem questão de marcar essas diferenças para que esse 

fato deixe claro o posicionamento de cada um, todavia, como o narrador mostra no 

texto, todos são pobres e vivem sob a ameaça das doenças causadas pela falta de 
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saneamento. “A identidade é marcada pela diferença, mas parece que algumas 

diferenças são vistas como mais importantes que outras, especialmente em lugares 

particulares e em momentos particulares” (SILVA, 2012, p. 11). Isso deixa mais claro 

ainda que a identidade seja marcada pela oposição. O grupo terá suas características 

identificadoras perante outros grupos, mas entre eles haverá vários sinais distintivos de 

suas diferenças. Os elementos externos como a moradia, as condições de vida servem 

como elemento caracterizador do espaço social em que elas, personagens, estão 

inseridas. Novamente a ideia de oposição é posta não só como forma de construção 

identitária, mas como expressão do ambiente e expressão de algumas personagens na 

narrativa. 

 Com base nessas diferenças nesse exato momento histórico, pequenas nuanças de 

cor, de variação na tonalidade da pele seriam fundamentais para identificar a pessoa 

como tendo ou não poder social, ou mesmo para mostrar sua posição na sociedade. O 

narrador acentua que qualquer “diferença acidental de cor é causa para que se possa 

julgar superior à vizinha”. (Lima Barreto faz questão que seu narrador, ao apresentar os 

diversos tipos presentes na obra, – dos quais se falará depois – diz se ele é negro, 

moreno ou aponta sua origem, geralmente, portuguesa). Procura criar uma ambientação, 

apresentar um cenário da forma a mais realista possível. Borges Filho, sobre a teoria 

apresentada por Osman Lins, afirma que 

O espaço realista é aquele que se aproxima o máximo da realidade do 

público. Nesse caso, o narrador se vale das citações e descrições de 

lugares existentes. Ele cita prédios, ruas, praças, etc. que são 

correferenciais ao leitor real. Esse tipo de espaço sempre esteve 

presente na literatura e tem como um de seus principais efeitos de 

sentido o de dar verossimilhança à obra literária. (BORGES FILHO, 

2015, p. 20).  

 Segundo Lins,  

O estudo de uma determinada personagem será sempre incompleto se 

também não for investigada a sua caracterização. Isto é: os meios, os 

processos, a técnica empregada pelo ficcionista no sentido de dar 

existência à personagem. Pode-se dizer, a grosso modo, que a 

personagem existe no plano da história e a caracterização no plano do 

discurso. A personagem diz respeito ao objeto em si; a caracterização, 

à sua execução. Esta a distância que subsiste entre espaço e 

ambientação (LINS, 1976, p. 77). 

 Além da verossimilhança salienta sobre a ambientação definida como 
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O conjunto de processos conhecidos ou possíveis destinados a 

provocar, na narrativa, a noção de um determinado ambiente. Para a 

aferição do espaço, levamos a nossa experiência do mundo; para 

ajuizar sobre a ambientação, onde transparecem os recursos 

expressivos do autor, impõe-se certo conhecimento da arte narrativa 

(LINS, 1976, p. 77). 

 

  Com base em Osman Lins, pode-se afirmar que o trecho da obra de Lima é 

apresentado através da técnica da ambientação franca porque é feita através do narrador. 

Esse posicionamento do narrador será percebido em toda a obra. Na descrição da rua e 

da casa, apesar de em vários momentos ser percebida uma intromissão do narrador na 

história, isso não mudaria a classificação da ambientação franca. Essa forma de 

ambientação associada a uma apresentação realista do espaço procura mostrar ao leitor 

maior verossimilhança entre o cenário ficcional e o mundo real. Observe a intromissão 

do narrador no seguinte trecho 

  

Logo que a luz do sol ganhou uma relativa nitidez, ele foi passar 

revista nas suas gaiolas de galos de briga. Estava tudo a postos, e foi 

lhes dando milho tirado de uma lata que tinha em uma das mãos, e 

olhando todos aqueles bichos hediondos (grifo nosso), com a ternura 

de um honesto criador, que revê o seu trabalho nas travessas pesquisas 

ou na doçura de olhar de seus cordeiros. (BARRETO, 2012, p. 176). 

  

 O narrador não se limita a apresentar o cenário em que a personagem encontra 

seus galos de briga. Ele aproveita para colocar sua observação, seu posicionamento em 

relação aos animais, considerando-os como sendo hediondos. Tal postura não seria 

possível em outra forma de ambientação visto que, em outro tipo de ambientação, 

haveria deslocamento da fala, ter-se-ia o posicionamento da personagem em relação aos 

galos e isso seria muito diferente. Para se caracterizar outra forma de ambientação 

haveria o foco narrativo em terceira pessoa e a impressão de se tratar de bichos 

hediondos, haveria a necessidade da presença de outra personagem na cena e esse 

pensamento seria da personagem. Fato esse que não ocorreu no trecho em questão. Essa 

forma de ambientação franca contribui para o desenvolvimento do enredo e serve 

também como forma de caracterização de Cassi.  

 

 Na ambientação franca não há interferência da personagem na apresentação dos 

elementos do ambiente. Contudo, pode haver personagens nesses ambientes sem que 

essa presença interfira na sua apresentação.  
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Dos bondes continuava a descer gente aos magotes, que se encaminhava 

apressadamente para a plataforma da estrada de ferro. Alguns iam tomar 

um café, antes de se encaminharem, definitivamente, para os “varais” 

da repartição; outros iam até às casas de “bicho” e deixavam lá o jogo; 

mas todos iam afinal trabalhar, fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. 

Só o Senhor Cassi Jones de Azevedo ficava... (BARRETO, 2012, p. 

192). 

 Nessa cena, o narrador observa e apresenta-nos os diversos tipos presentes no 

subúrbio. Vindos de bondes de vários pontos para a estação que é um ponto de transição 

entre bonde e trem, também é um ponto de transição entre tipos diferentes de 

suburbanos que se encontram nesses pontos de passagem. Entre áreas distantes do eixo 

central da via férrea, mas todos com um mesmo direcionamento iriam trabalhar. Aqui se 

percebe que apesar de haver um ponto de origem e de ações diferenciadas em cada um 

deles, todos tinham um objetivo. Ao mesmo tempo, a cena contrapõe essas pessoas com 

Cassi. Somente ele “ficava”. Estava parado porque aquelas rotinas, aquelas ações não 

pertenciam ao seu mundo. O cenário serve para situar Cassi e contrastar as personagens 

presentes na cena. Outra questão é a forma como essa apresentação reforça a 

ambientação franca e o espaço realista.  

 Por fim ainda sobre o trecho da obra de Lima, percebe-se intencionalidade na 

descrição do subúrbio para que se possa perceber os seres que ali habitam e com base 

nessa percepção poder apreender características das personagens que estarão imersas 

nessa realidade, tais como aspectos sociais; de como o meio interfere no comportamento 

delas; na representação de conflitos espaciais, alto e baixo; na presença de casas de 

todos os tipos de construção - todos esses elementos são usados para caracterizar e 

situar a personagem, mostrando a presença do passado e do presente em uma mesma 

paisagem, como no caso das casas presentes na Rua de Joaquim dos Anjos. Enfim todos 

esses elementos também servem como elementos justificadores e desencadeadores de 

ações na narrativa. O contraste entre passado e presente expressos nas edificações, entre 

honestidade e malandragem, entre interno e externo irão aparecer em toda narrativa. 

 

 Osman Lins, acerca da funcionalidade, da interrelação entre o espaço e as 

personagens, afirma que o espaço pode servir para caracterizar a personagem, provocar 

uma ação, situá-la ou ser completamente nulo. Na obra em questão, pode-se ter um 

pouco de cada uma dessas funções, mas, no momento, no trecho em análise, percebe-se 
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que o espaço está apresentado para caracterizar a personagem e servir de contraste entre 

o comportamento dela no subúrbio e outro no momento em que ela sai desse ambiente e 

penetra noutro no qual não tem nenhum poder.  

 

(Cassi) se viu lançado em pleno Campo de Sant'Ana, no meio da 

multidão que jorrava das portas da Central, cheia da honesta pressa de 

quem vai trabalhar. A sua sensação era que estava numa cidade 

estranha. No subúrbio tinha os seus ódios e os seus amores; no 

subúrbio tinha os seus companheiros, e a sua fama de violeiro 

percorria todo ele, e, em qualquer parte, era apontado; no subúrbio, 

enfim, ele tinha personalidade, era bem Cassi Jones de Azevedo; mas, 

ali, sobretudo do Campo de Sant'Ana para baixo, o que era ele? Não 

era nada. (BARRETO, 2012, p. 256). 

 

 Ali, naquele ambiente, ele estava desprovido de poder, era desconhecido, não 

tinha valor, negativo ou positivo. Percebe-se que o ambiente o constituía e, a mudança 

de espaço, anulava-o. Nesse o caso o poder de Cassi estava relacionado com seu espaço. 

Seus relacionamentos estavam embasados no espaço, mudando o ambiente mudava 

também toda sua representação e tirava dele o poder que o meio lhe dava. “[...] não 

existe algo unitário e global chamado poder, mas unicamente formas díspares, 

heterogêneas, em constante transformação. O poder não é um objeto natural, uma coisa: 

é uma prática social e, como tal, constituída historicamente (MACHADO 1979, p. 10)”. 

 Em outros momentos, poder-se-á perceber a questão da caracterização com muita 

clareza. No trecho citado, ela é percebida quando se terá uma ideia de como seria a 

pessoa que emerge desse espaço e é introduzida noutro. Cassi vem de um subúrbio 

elegante em direção ao centro, está imerso em uma multidão “todos iam afinal trabalhar, 

fazer alguma coisa para ganhar dinheiro”, menos ele. Sente-se perdido. Quanto à função 

situacional ela é clara porque, ao contrário do que se propôs o narrador de Dom 

Casmurro ao escrever uma história dos subúrbios, esta é verdadeiramente uma história 

dos subúrbios contada por um de seus moradores. 

 

 Veja o efeito de caracterização que se pode ter a seguir, para melhor explicá-lo  

 

Mais ou menos é assim o subúrbio, na sua pobreza e no abandono em 

que os poderes públicos o deixam. Pelas primeiras horas da manhã, de 

todas aquelas bibocas, alforjas, trilhos, morros, travessas, grotas, ruas, 

sai gente, que se encaminha para a estação mais próxima; alguns, 

morando mais longe, em Inhaúma, em Caxambi, em Jacarepaguá, 

perdem amor a alguns níqueis e tomam bondes que chegam cheios às 

estações. (BARRETO, 2012, p.187). 
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 Como foi inicialmente apresentado o subúrbio é uma região em que se encontram 

pessoas de diferentes níveis sociais. Nem todos são pobres, pessoas de origens diversas, 

alguns apresentam mais recursos e moram mais próximos ou das estações ou do centro. 

“São bibocas, alforjas [...] ruas” de onde brotam como se surgidas do nada. Todas indo 

para um ponto de transição desses mundos para outro mundo. Nesse trecho percebe-se 

que o narrador apresenta sua crítica social, “no abandono em que os poderes públicos as 

deixam”. Algumas personagens com mais dinheiro utilizam-se dos bondes para 

diminuir as distâncias, mas se encontram na estação. Tem-se a caracterização social 

apresentada através do meio de onde saem. Tem-se também a convergência da periferia 

para o centro. Desta forma, a estação é o ponto de união e convergência.  

 Esse movimento dura até às dez horas da manhã e há toda uma 

população de certo ponto da cidade no número dos que nele tomam 

parte. São operários, pequenos empregados, militares de todas as 

patentes, inferiores de milícias prestantes, funcionários públicos e 

gente que, apesar de honesta, vive de pequenas transações, do dia a 

dia, em que ganham penosamente alguns mil-réis. O subúrbio é o 

refúgio dos infelizes. Os que perderam o emprego, as fortunas; os que 

faliram nos negócios, enfim, todos os que perderam a sua situação 

normal vão se aninhar lá; e todos os dias, bem cedo, lá descem à 

procura de amigos fiéis que os amparem, que lhes deem alguma coisa, 

para o sustento seu e dos filhos (BARRETO, 2012, p.187-188). 

 Aqui, nesse trecho, tem-se uma famosa frase de Lima Barreto, “O subúrbio é o 

refúgio dos infelizes” e, a partir dela, novamente uma caracterização social. Assim, o 

espaço caracteriza-se como sendo local de refúgio de fuga, de amparo. Isso porque, em 

oposição ao centro da capital federal, ele é o local de encontro de todos que perderam 

alguma coisa, local de procura de amigos fiéis. O narrador, como em toda obra, trabalha 

a oposição espacial. Esse local opõe-se ao centro da capital, construindo-se a partir da 

imagem de um “aqui” positivo, acolhedor, contra um lá aniquilador, mas que ao mesmo 

tempo é também o desejo de outros. Clara queria conhecer o mundo, mas sua mãe e seu 

pai a mantinham presa em casa, tentando protegê-la, mas seria impossível “De resto, era 

preciso libertar-se, passear, conhecer a cidade, teatros, cinemas... Ela não conhecia nada 

disso”. (BARRETO, 2012, p.151). 

 Em regra, as pessoas que habitam esse lugar são trabalhadoras. Acordam cedo e 

vão em direção ao centro, penduradas ou não pelo trem; são pessoas como o carteiro 

Joaquim dos Anjos, pessoas que trabalham para criar a família. Talvez por isso a 
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imagem de uma pessoa que tenha cerca de trinta anos e nunca tenha trabalhado, que 

vivia para seduzir as meninas sonhadoras com casamentos e amor ou senhoras casadas 

que vivem as agruras da vida dura ocasionasse tanto desprezo; ele, em todos os sentidos 

e por suas ações é apresentado pelo narrador como sendo desprezível. Até mesmo seus 

animais de estimação são apresentados como “o bicho mais hediondo, mais antipático, 

mais repugnantemente feroz que é dado a olhos humanos ver.” (BARRETO, 2012, p. 

97).       

 Osman Lins afirma que, via de regra, o espaço caracterizador limita-se a lugares 

restritos, como um quarto ou uma casa. Isso é um fato, mas, no caso de Clara dos Anjos, 

o subúrbio, sua composição e localização interferem na caracterização de seus 

moradores, de forma positiva caracteriza algumas personagens, como a própria Clara, 

Joaquim entre outros; e, de forma negativa, Cassi relacionando-o ao restante da 

população dos subúrbios. Ele tem suas “qualidades” realçadas no negativo. Como foi 

dito, a cidade anula-o, tornando-o como qualquer outro, nesse lugar uma pessoa, mesmo 

malvestida seria mais do que ele, segundo o que diz o narrador sobre a percepção de 

Cassi acerca da cidade.  

Como é que ali, naquelas ruas elegantes, tal tipo, tão malvestido, era 

festejado, enquanto ele, Cassi, passava despercebido? Atinava com a 

resposta, mas não queria responder a si mesmo. Mal a formulava, 

apressava-se em pensar noutra coisa (BARRETO, 2012, p. 256). 

 A caracterização em relação a ele ocorre de forma a apresenta-lo em meio a um 

efeito de oposição aos elementos apresentados dos homens que seguiam pela central do 

Brasil. Cassi em diversos momentos na narrativa é apresentado em uma oposição 

espacial, ou ele está em cima, ou está embaixo. Até mesmos seus divertimentos são 

considerados contrários à lei como a rinha de galos e o exercício de modinheiro, tocador 

de violão, pois a polícia não simpatizava com os modinheiros porque eram 

considerados, na maioria, desocupados e boêmios.  

 A apresentação dos subúrbios, desta forma, age de forma positiva ao caracterizar 

os moradores dos arrabaldes da capital como trabalhadores e serve também para fazer 

oposição ao comportamento de Cassi. Tem-se a oposição, mais uma vez - entre tantas 

outras – entre cidade e subúrbio. Na cidade havia outras regras, outras roupas, outros 

itens que seriam valorados pelo grupo. Tem-se então o espaço determinando o 

comportamento da personagem, as roupas como elementos espaciais que incorporam e 
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formam a personagem. Mesmo ele incorporando esses elementos espaciais, percebia 

que havia outros elementos valorados cujos quais ele não possuía. 

 Assim, o narrador termina a descrição do cenário dos subúrbios cariocas. Passa 

pela localização, pela vegetação e pelo povo. Os indivíduos são apresentados como 

pessoas trabalhadoras, geralmente vindas do interior do Rio de Janeiro, de Minas 

Gerais, da Europa, de todos os lugares. Todos por algum motivo vieram para os 

subúrbios e ali edificaram casas e famílias. O narrador chega a dizer que “O subúrbio é 

o refúgio dos infelizes. Os que perderam o emprego, as fortunas; os que faliram nos 

negócios, enfim, todos os que perderam a sua situação normal vão se aninhar lá” 

(BARRETO, 2012, p. 88). Conceitua os moradores como infelizes, determinando, de 

certa forma, o desfecho da narrativa. 

 Percebe-se que a narrativa deteve grande tempo na descrição do espaço central – o 

subúrbio – e como as personagens apreendem esse cenário e relacionam-se com ele. Há 

momentos em que o espaço nada quer explicar sobre a personagem que por ali passa ou 

exatamente o contrário. No início do trabalho, apontou-se que em uma obra literária 

nada ocorre por acaso. Até mesmo os elementos menos importantes à primeira vista 

apresentam grande valor na narrativa. Essa descrição de todo o cenário por que passa 

Cassi Jones até chegar ao Méier serve para mostrar como ele e as pessoas da área 

central são diferentes e como essa diferença interfere no desenvolvimento da trama. 

“Cassi Jones, em pé, na estação do Méier, via passar aqueles trens cheios de homens de 

trabalho, sem considerar que, quase com trinta anos, até ali, na verdade, não havia 

nunca trabalhado. O seu pensamento ia para outra parte (BARRETO, 2012, p. 191)”. 

Esse elemento comum aos moradores do lugar do qual ele também faz parte é um 

elemento identitário dos suburbanos, talvez isso o diferencie de seus vizinhos. Seus 

“outros propósitos” não incluiriam trabalho.  

 Voltando à questão da função situacional percebe-se que dentro da narrativa o 

local em que a personagem está não serve apenas como “pano” de fundo da história. 

Percebe-se mais que isso, que o espaço é um local de poder da personagem. Não é 

apenas o local em que ela forja sua identidade. Cassi é conhecido no subúrbio, tem uma 

reputação – péssima, mas tem – todavia, se ele se desloca desse espaço de poder, ele 

perde sua essência de modinheiro, de sedutor, de homem poderoso e passa a ser apenas 
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mais um na multidão. O espaço nesse caso é uma representação de poder. No subúrbio 

Cassi é identificado, é conhecido. Na cidade ele não é ninguém.  

Nesse dia, despertou cedo, banhou-se cuidadosamente, escolheu bem 

a roupa branca, viu bem se a meia não estava furada, escovou o terno 

cintado e, cuidadosamente, meteu à mão de vestir com apuro para vir 

a “cidade”. Raramente, vinha ao centro. Quando muito descia até o 

Campo de Sant’Ana e daí não passava. Não gostava mesmo do centro. 

Implicava com aqueles elegantes que se postavam nas esquinas e nas 

calçadas. Achava-os ridículos, exibindo luxo de bengalas, anéis e 

pulseiras de relógio. É verdade, pensava consigo, que ele usava tudo 

aquilo, mas era com modéstia, não se exibia. Recordava que não tinha 

poses, mesmo que as tivesse, não se daria a tal ridículo... Essa sua 

filosofia sobre a elegância, de elegante suburbano, ele aplicava às 

moças. Quanto dengue! Para que aqueles passos estudados? Aqueles 

modos de dizer adeus? (BARRETO, 2012, p. 254) 

 Esse pensamento serve para realçar que a personagem faz parte do espaço, sua 

caracterização através de seus objetos pessoais faz parte do cenário no qual está 

inserida. Assim se a roupa está destoante do ambiente isso chamará atenção para si, 

como sendo elemento que destoa dos outros elementos de caracterização do cenário. 

Logo, ao se sentir estranho percebe-se que ele não faria parte daquele ambiente social, 

não pelas vestimentas, porque estava de acordo com o meio, mas pela personalidade, 

pela desenvoltura que o torna parte do ambiente. Sentia necessidade de ser apontado, de 

ser visto, de seduzir e ali, naquele lugar, desaparecia.  

Onde acabavam os trilhos da Central, acabava a sua fama e o seu 

valimento (negrito nosso); a sua fanfarronice evaporava-se (negrito 

nosso), e representava-se a si mesmo como esmagado (negrito nosso) 

por aqueles “caras” todos, que nem olhavam. Fosse no Riachuelo, 

fosse na Piedade, fosse em Rio das Pedras, sempre encontrava um 

conhecido, pelo menos, simplesmente de vista; mas, no meio da 

cidade, se topava com uma cara já vista, num grupo da rua do Ouvidor 

ou da avenida, era de um suburbano que não lhe merecia nenhuma 

importância. Como é que ali, naquelas ruas elegantes, tal tipo, tão 

malvestido, era festejado, enquanto ele, Cassi, passava despercebido? 

Atinava com a resposta, mas não queria responder a si mesmo. Mal a 

formulava, apressava-se em pensar noutra coisa. (BARRETO, 2012. 

p.256, grifos nossos) 
 

Essa ideia de pertencimento ao local mencionada anteriormente faz com que 

sejam percebidas são as palavras utilizadas pelo narrador para apresentar a sensação da 

personagem no espaço da cidade, reforçando a ideia de contraste e antagonismo da 

cidade em relação ao subúrbio. As palavras “valer”, “evaporar” e “esmagar” 



82 

 

representam o sentimento e a emoção da personagem quando está imersa na cidade, 

perde seu valor, evapora-se seu poder e é esmagada pelo meio. Isso serve para antecipar 

na narrativa, no enredo da história, o que pode acontecer com a personagem quando 

estiver nesse ambiente. Poderia, portanto, ser tudo isso uma prolepse, uma antecipação 

de um final para a personagem.  

Na “cidade”, como se diz, ele percebia toda a sua inferioridade [...] 

enfim, todo aquele conjunto de coisas finas, atitudes apuradas, de 

hábitos de polidez e urbanidade, de franqueza no gastar, reduziam-

lhe a personalidade de medíocre suburbano, de vagabundo 

doméstico, a quase coisa alguma (BARRETO, 2012. p. 257, grifos 

nossos). 

 Finalizando a questão, a conclusão de Cassi a respeito da cidade “Na “cidade”, 

como se diz, ele percebia toda a sua inferioridade” (BARRETO, 2012, p. 257, grifos 

nossos). Qual seria essa inferioridade sentida por ele na cidade? Com certeza não seria 

econômica porque pertencia de certa forma àquele grupo social em relação às posses. 

Seria uma inferioridade psicológica de alguém que não se sente pertencer ao meio. A 

personagem é espaço, assim ela deve estar integrada ao cenário e, dessa forma, a 

personagem mencionada passa a se sentir um elemento destoante do cenário. Detinha os 

elementos caracterizadores do espaço, mas psicologicamente não tinha a desenvoltura 

necessária para aquele meio social. Observe outra cena, no conto “Um especialista”, de 

Lima Barreto.  

Naquele instante entrava um (visitante). Via-se pelo acanhamento, que 

era um estranho às usanças da casa. Esmerado no vestir, no calçar, não 

tinha em troca o desembaraço com que se anuncia o habitué. Moço, 

moreno, seria elegante se não fosse a estreiteza de seus movimentos. 

Era um visitante ocasional, recém-chegado, talvez, do interior, que 

procurava ali uma curiosidade, um prazer da cidade (BARRETO, 

2017, p. 4). 

 

 O narrador observa as pessoas que entram no cassino e detém-se no rapaz 

“moreno que seria elegante se não fosse a estreiteza dos movimentos”. As 

características do comportamento mais o apuro nas vestimentas denunciavam que ele 

não pertencia àquele lugar, que estava ali como visitante, que não detinha todos os 

detalhes das pessoas que usufruíam do local. Poderia ele, moço, ser uma pessoa de 

prestígio no lugar de onde veio, todavia naquele espaço não era “ninguém”, poderia 

vestir-se bem, mas trazia em si suas origens de interior. Cassi demonstrou pelo apuro na 

vestimenta, nos cuidados de que cada acessório estava perfeito porque estaria entrando 
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em território específico e precisaria apresentar os elementos que o pudessem situá-lo 

naquele espaço sem muitos inconvenientes. Todavia, apesar do esmero na vestimenta, 

ainda era um suburbano. 

 Semelhantemente ao caso de Cassi, penetrando naquele espaço, ele não seduzia 

ninguém. Ninguém. Os elementos que o tornavam detentor de poder pessoal não tinham 

valor naquele ambiente. Na cidade havia sedutores, pessoas sem pudor etc. haveria, mas 

eles detinham os recursos do ambiente para serem famosos. A forma como o narrador 

apresenta isso ao leitor se dá pela falta de desenvoltura e pelo estranhamento da 

personagem diante daquele cenário. 

 Voltando-nos para os trilhos da Central, observa-se uma gradação do espaço, 

partindo do mais cuidado para o menos cuidado. Os moradores dos subúrbios mais 

próximos do centro possuíam valor social perante aqueles que moravam mais distantes. 

Todavia, a passagem mostra que na medida em que faziam o sentido contrário, o 

prestígio desaparecia ao ponto do anonimato. Tem-se o movimento do centro para a 

periferia e da periferia para o centro. No primeiro caso, aumenta o prestígio, no 

segundo, perde-se. Assim, Cassi que morava em uma área que o narrador chamava de 

“subúrbio elegante” tinha mais prestígio em relação ao restante da população que 

morava mais afastada. Os recursos de sedução que detinha valiam para aquele ambiente. 

Ali, em Sant’Ana, nada significavam. 

  No subúrbio, ele era único; na cidade, era apenas mais um e não detinha os 

elementos necessários para ter poder naquele ambiente. Ele se afastava de toda forma de 

aquisição de conhecimento. Não tinha leitura, não tinha hábitos polidos nem 

urbanidade, coisas finas que tinham valor para aquele ambiente social.  

 Em sua caminhada pela cidade, passava por locais ricos, via lojas com anéis e 

braceletes, mas não sentia necessidade por eles porque não tinha para quem doá-los. 

Observa-se que ele começa uma caminhada passando por locais de prestígio até chegar 

à conclusão de que “todo aquele conjunto de coisas finas, atitudes apuradas, de hábitos 

de polidez e urbanidade, de franqueza no gastar, reduziam-lhe a personalidade de 

medíocre suburbano, de vagabundo doméstico, a quase coisa alguma” (BARRETO, 

2012, p. XX). Todavia vale ressaltar que, em relação a essa caminhada pelas ruas do 

centro, a visão de lugares requintados será mais bem trabalhada no próximo capítulo em 
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que serão focadas as ruas. Apenas mostra-se aqui que essa caminhada poderia não ser 

da periferia para o centro, mas da superfície para o interior. Outra forma de ver e de 

mostrar a oposição do cenário com a personagem e como esse espaço irá contaminar as 

pessoas que estão lá e o estranho viajante. “Tomou a Rua do Ouvidor e foi descendo 

(BARRETO, 2012, p. 258, grifo nosso)”.  

 Lembrando-se que o motivo da ida para o centro seria o de depositar o dinheiro 

obtido na venda dos galos, contudo ao chegar à Caixa, observa o público ao redor e 

novamente volta-lhe os sentimentos já apresentados de inferioridade e desconforto de 

antes 

Fisionomias diferentes de trato e de cor: velhas de mantilha, moças de 

peito deprimido, barbudos portugueses de duros trabalhos, rostos de 

caixeiros, de condutores de bonde, de garçons de hotel e de botequim, 

mãos queimadas de cozinheiras de todas as cores, dedos engelhados 

de humildes lavadeiras - todo um mundo de gente pobre ia ali 

depositar as economias que tanto lhes devia ter custado a realizar, ou 

retirá-las, para acorrer a qualquer drama das suas necessitadas vidas. 

Aborreceu-se com aquele contacto [...] (BARRETO, 2012, p. 259).  

 Observa-se que o narrador vai colocando sinais no texto, no verbo destacado 

“descer”, indica uma ação da personagem saindo de um espaço de prestígio. 

Empreendendo uma viagem do externo para o interno. Sai do subúrbio em direção ao 

centro. No caminho, ou mais precisamente, quando chega ao centro começa a perder 

coisas, primeiro perde o prestígio e o status depois quase perde a sanidade ou a vida. 

Começa a questionar quem seja. Vê pessoas menos bem vestidas do que ele, mas que 

recebiam mais atenção que ele. O verbo dá ideia de que ele está se aprofundando em 

algo. Descendo cada vez mais.  

 Percebe-se, como afirma Osman Lins, que o espaço vai antecipando a narrativa. 

Vai apresentando elementos que permitem ao leitor descobrir qual seria o final da 

história. A intenção de Cassi é fugir, contudo o leitor ainda nesse ponto da narrativa não 

sabe por que ele fugiria, quais os elementos que o impulsionariam à fuga. Contudo, no 

texto, a sequência de cenários vai mostrando que a personagem se direciona cada vez 

mais para o interior, mais para baixo até de si mesmo nessa viagem ao centro. Esse 

processo é antigo, mas pode ser percebido quando deixa de ocupar os espaços 

superiores de sua casa para ir morar no sótão. 
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[...] atravessando aqueles velhos becos imundos que se originam da 

Rua da Misericórdia e vão morrer na Rua Dom Manuel e Largo do 

Moura. Penetrou naquela vetusta parte da cidade, hoje povoada de 

lôbregas hospedarias, mas que já passou por sua época de relativo 

realce e brilho. Os botequins e tascas estavam povoados do que há de 

mais sórdido na nossa população. Aqueles becos escuros, guarnecidos, 

de um e outro lado, por altos sobrados, de cujas janela s pendiam 

peças de roupa a enxugar, mal varridos, pouco transitados, formavam 

uma estranha cidade à parte, onde se iam refugiar homens e mulheres 

que haviam caído na mais baixa degradação e jaziam no último degrau 

da sociedade.(BARRETO, 2012, p.261). 

 O narrador, a partir do momento em que chega em Sant’Ana, começa a diminuir o 

grau de precisão na descrição dos ambientes. No subúrbio, a casa, as ruas eram descritas 

com muita precisão e detalhe. No momento em que ele chega ao centro e começa sua 

jornada externa e interna, a descrição continua franca, mas deixa de ser precisa. Talvez 

para mostrar que o estado emocional da personagem vai se acabando. Em nenhum outro 

momento, ele reconheceria seus pontos fracos ou defeitos, mas aqui, ele apresenta e, de 

certa forma, lamenta. Como nos comentários ao editor, percebe-se a preocupação com a 

palavra. Todas as palavras utilizadas eram utilizadas no sentido de criar uma atmosfera 

negativa e de penumbra, conforme será observado mais minuciosamente a seguir.  
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6. A RUA 

6.1. A ferrovia e as estações 

6.1.1 A caracterização da personagem  

 Neste trabalho será observado que Lima Barreto ao recriar o subúrbio em Clara 

dos Anjos apresenta-o de forma a retratar de maneira mais fidedigna possível o espaço 

de união de pessoas diferentes e como ele serviria de mola propulsora para a narrativa 

podendo, ainda, tornar-se um de seus elementos mais importantes. Essa forma de 

construção do espaço é chamada de espaço realista por Osman Lins, porque apresenta 

aproximação com o real, mas não tem necessidade de ser mimético. 

As personagens são extensões desse espaço, são parte dele. Na cena em que Cassi 

está arrumando-se para ir ao centro da cidade, por exemplo,  mostra-se a preocupação 

com a vestimenta porque ele iria mudar de ambiente e, para isso, precisaria estar de 

acordo, precisaria integrar aquele lugar para fazer parte dele. Os trajes utilizados pela 

personagem são elementos constitutivos do ambiente ao qual precisa integrar e, assim, a 

personagem faz parte do espaço, sendo também espaço da mesma forma que o vestido 

de Clara é elemento constitutivo do seu ambiente.  

Clara estava bem vestidinha. Era inteiramente de crepom o seu 

vestido, com guarnição de renda de indústria caseira, mas bonita e 

bem trabalhada; o pescoço saía-lhe nu e a gola do casaco terminava 

numa pala debruada de rendas. Calçava sapatos de verniz e meias. Nas 

orelhas tinha grandes africanas e penteara-se de bandós, rematando o 

penteado para trás, na altura do pescoço, um coque, fixado por um 

grande pente de tartaruga ou coisa parecida. (BARRETO, 2012, p. 

131). 

 A vestimenta de Clara, apesar de ser de festa, era simples, sem muitos adornos. O 

narrador, todavia, quando fala do centro da cidade afirma que as mulheres pareciam 

rainhas e princesas devido ao apuro de seus trajes (BARRETO, 2012, p. 257) mesmo 
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sendo suas roupas de sair à rua em um dia comum. Percebe-se a existência de dois 

ambientes, dois cenários diferentes que apresentam objetos constitutivos diferentes 

considerando que, mesmo que se tratasse da mesma personagem, a caracterização seria 

diferente. O narrador, nesse momento, apresenta uma linguagem de carinho com a 

personagem, utiliza palavras no diminutivo “vestidinha” enquanto ao se referir a Cassi, 

ele usa palavras como “inferioridade”, “rusticidade”, “medíocre”. Tudo isso deixa claro 

que há um posicionamento de simpatia por clara e antipatia por Cassi.  

 Lima Barreto é conhecido como um escritor que traz o subúrbio e seus habitantes 

para o primeiro plano da narrativa. Assim, a importância de abordar a questão do ponto 

de vista da obra ou o posicionamento a partir do qual se estabelece a abordagem. O foco 

será de alguém que tentará representar de forma franca, através do narrador onisciente, 

o espaço suburbano do Rio de Janeiro do século XIX e início do XX ao contrário da 

maioria de seus contemporâneos. Talvez seja esse o motivo de muitas críticas recebidas 

por ele. Sua linguagem fluente, sem rebuscamento aproximava-o dos modernistas, mas 

deixa-o em atrito com os ditames literários dominantes na sua época que exigiam uma 

linguagem trabalhada, apurada. 

6.2 A linha férrea e as estações  

 Existe nessa obra um espaço total, topográfico, o Rio de Janeiro, que passa por 

intensas transformações como a reurbanização do centro da cidade promovida por 

Pereira Passos; seguindo a linha férrea da Central do Brasil, descendo mais um pouco se 

chega ao subúrbio, a um lugar privilegiado. Ela percorre toda extensão dos subúrbios 

como se fosse uma coluna vertebral. Não foi a ferrovia a causa provocadora da 

existência dele, mas coube a ela o dinamismo capaz de acelerar seu crescimento e de dar 

a capilaridade existente. Como foi apresentado, a região já foi residência de uma 

aristocracia lembrada pelas edificações que mais à frente será abordada. Quanto à 

topografia, Zoran afirma que  

Essa estrutura pode ser concebida como uma espécie de mapa baseado 

em elementos do texto todo, incluindo todos os seus componentes. É 

verdade que um mapa como este não ser completamente exaustivo. 

Algumas de suas áreas estão em branco e, no mundo real, pode ser de 

muita utilidade do nosso caminho. 

O mapa é baseado numa série de oposições, algumas das quais são 

gerais e típicas outras mais específicas. Abrange a estrutura horizontal 

do mundo, relações como interior e exterior, centro e periferia, cidade 
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e aldeia etc. pode também incluir contornos que signifiquem a 

organização vertical do mundo e representam a oposição acima – 

abaixo (ZORAN, 1984 apud BORGES FILHO. 2016, p. 41-42).  

 

 

 Borges Filho afirma que  

 
Continente, conteúdo e observador são partes integrantes de uma 

topoanálise, pois é a junção desses três elementos que forma o que se 

entende por espaço... a noção de espaço é dada pela inter-relação entre 

entidade situada, entidade de referência e um observador. Esse caráter 

relacional do espaço, aliás, e de resto, é o caráter eminente de toda 

ciência e filosofia (BORGES FILHO, 2007, p. 17).  

  

 

 Durante a narrativa a linha de desenvolvimento do enredo ficcional vai do geral ao 

específico. O narrador apresenta o subúrbio como sendo “uma longa faixa de terra que 

se alonga, desde o Rocha ou São Francisco Xavier, até Sapopemba, tendo para eixo a 

linha férrea da Central” (BARRETO, 2012, p. 183). Essa seria a região compreendida 

na época como sendo suburbana. Percebe-se que o eixo central é a ferrovia e, em torno 

dela, na medida em que se afasta do centro, num movimento do centro para a periferia, 

está o espaço em que as personagens irão transitar, descendo e subindo morros, 

morrotes; edificando “casas, casinhas, casebres, barracões, choças” de acordo com suas 

posses e condições. Reforçando essa ideia de geral para o particular, da ideia da mais 

acabada para a menos acabada, é percebido pela escolha das palavras de “casa” para 

“choças”. 

 

 Se a linha férrea constitui a coluna vertebral da região como se fosse uma grande 

artéria que conduz gente indo e vindo do trabalho, as ruas são as infinidades de veias, 

vasos por onde essas pessoas trilham para chegar as suas moradias ou trabalho. “As ruas 

distantes da linha da Central vivem cheias de tabuleiros de grama e de capim, que são 

aproveitados pelas famílias para coradouro” (BARRETO, 2012, p. 126). É nessas ruas e 

bibocas que a vida acontece. É lá que as famílias se entrecruzam. Novamente, há um 

misto de zona rural e urbana. 

 Enquanto isso na ferrovia, ter-se-á as estações que são pontos de transição entre os 

ambientes criados ao longo da artéria principal. Trata-se de locais em que pessoas 

vindas de áreas mais distantes e próximas se encontram e também onde há o contato de 

diferentes mundos sociais. Nem todos os bairros terão uma estação ferroviária, elas 

estarão onde houver maior importância social e densidade populacional. Elas serão 
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privilégios de setores mais desenvolvidos e habitados, ou de áreas de maior prestígio 

social. Alguns moradores terão de descer em uma dessas estações e pegar um bonde que 

os levará mais próximos de suas casas ou de locais em que possam empreender viagem a pé. 

Nessas estações poderá ser percebida a mistura de mundos. Isso porque pessoas financeiramente 

mais abastadas ali se encontram com pessoas menos afortunadas.  

 

Para alguns personagens, o centro será a região não visitada, pertencente a outro mundo, 

local de contato de mundos antagônicos. Um detalhe retratado por Lima Barreto na obra é que 

essas regiões chamadas de subúrbios apresentam um conjunto de logradores públicos e 

particulares que faz com que os moradores das adjacências não tenham necessidade de ir ao 

centro. Por exemplo, “No mais, isto era raro e só acontecia aos domingos, Clara deixava, 

às vezes, a casa paterna, para ir ao cinema do Méier ou Engenho de Dentro, quando a 

sua professora de costuras se prestava a acompanhá-la” (BARRETO, 2012, p. 72-73). 

Méier e Engenho de Dentro fazem parte desses centros suburbanos. 

 

 No momento em que o centro da cidade é apresentado o narrador guia o leitor 

pelas ruelas e becos e vai-se criando uma atmosfera que deixa o leitor interrogativo se a 

viagem está sendo feita da periferia para o centro da circunferência, ou se é da 

superfície para o interior do espaço. Assim, a personagem parece mergulhar para um 

mundo interior em que há uma atmosfera de medo e terror. Como pode ser percebido no 

trecho, há a caracterização das personagens, mostrando a transição, não era mais rainhas 

e princesas transformam-se: 

Fisionomias diferentes de trato e de cor: velhas de mantilha, moças de 

peito deprimido, barbudos portugueses de duros trabalhos, rostos de 

caixeiros, de condutores de bonde, de garçons de hotel e de botequim, 

mãos queimadas de cozinheiras de todas as cores, dedos engelhados 

de humildes lavadeiras - todo um mundo de gente pobre ia ali 

depositar as economias que tanto lhes devia ter custado a realizar, ou 

retirá-las, para acorrer a qualquer drama das suas necessitadas vidas. 

Aborreceu-se com aquele contacto [...] (BARRETO, 2012, p.259). 

 O narrador quando apresenta a caracterização das mulheres e moças que estavam 

no centro da capital é apresentado como alguém que está “olhando àquelas senhoras e 

moças que lhe pareciam rainhas e princesas” (BARRETO, 2012, p. 175). Contudo, 

andando pelas ruelas do centro e aproximando-se da agência da Caixa Econômica, as 

fisionomias são diferentes de trato e de cor: eram trabalhadores. A atenção com as 

mulheres era depreciativa, “moças de peito deprimido”. Essa observação é apresentada 
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pelo narrador, mas poderia ter vindo da personagem devido ao grau de preconceito, 

porque é ele que sente e critica o espaço, caracterizando assim a ambientação reflexa. 

Essa visão causa desconforto. Esse cenário aos poucos vai causando apreensão e 

preocupação na personagem, todavia ela não retroage, não retrocede e continua 

descendo.  

 

Escondiam, na sombra daquelas betesgas coloniais, nas alcovas sem 

luz daqueles sobrados, nos fundos caliginosos das sórdidas tavernas 

daquele tristonho quarteirão, a sua miséria, o seu opróbrio, a sua 

infinita infelicidade de deserdados de tudo deste mundo. Entre os 

homens, porém, ainda havia alguns com ocupação definida; 

marítimos, carregadores, soldados; mas as mulheres que ali se viam, 

haviam caído irremissivelmente na última degradação. Sujas, cabelos 

por pentear, descalças, umas, de chinelos e tamancos, outras. Todas 

metiam mais pena que desejo. (BARRETO, 2012, p.261).  

 

 Osman Lins mostra que o narrador utiliza recursos linguísticos para criar uma 

atmosfera de que esse centro está mais para o interior, em uma viagem da superfície 

para o inferno. O cenário de riqueza vai aos poucos se transformando em pobreza. As 

lojas de joias vão ficando para trás, as senhoras de roupas bonitas desaparecem. Surgem 

sombras, alcovas sem luz, miséria, mulheres caídas como as estatuetas de louça. Enfim, 

a decadência está instalada e apresentada pelas pessoas, pelas casas, pelas ruas.  

 Aos poucos as ruas vão se transformando e, por fim, a personagem encontra-se 

em um beco – ruas geralmente estreitas e curtas, muitas vezes sem saída. Nesse espaço 

mínimo, repleto de pessoas “deserdadas deste mundo”, “mulheres que ali se viam, 

haviam caído irremissivelmente na última degradação”; Cassi se encontra sem saber 

como ali chegou. É este cenário, são essas ruas e vielas mais as pessoas que ali estão 

que criam a atmosfera de medo e decadência. Atmosfera impulsionando a personagem 

para a fuga, atmosfera essa que induz o leitor a imaginar um cenário sombrio.  

6.3 A rua de Joaquim dos Anjos 

 Observe-se as ruas, ou algumas delas, e a sua importância para o desenvolvimento 

da narrativa, seguindo as ideias apresentadas por Osman Lins (1976). A narrativa 

começa com a apresentação de Joaquim dos Anjos, mineiro de Diamantina-MG, que 

gostava de música e considerava-se músico sem muito desenvolvimento na arte.  
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Joaquim dos Anjos era um pequeno servidor público, carteiro17. Conseguiu sua 

propriedade depois de receber a herança de sua mãe e comprou seu lote em suaves 

prestações. Donde se percebe que a região não é ocupada por qualquer pessoa, há a 

necessidade de algum recurso. O narrador nos informa que “seu preço (da casa) fora 

módico, mas, mesmo assim, o dinheiro da herança não chegara, e pagou o resto em 

prestações” (BARRETO, 2012, p. 64). Diante desse fato duas observações, ou a herança 

era pequena ou o lote era caro.  

Observe a descrição que o narrador faz do local e suas impressões. 

 

A rua em que estava situada a sua casa se desenvolvia 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. Carroções, 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. 

Era uma rua sossegada e toda ela, ou quase toda, edificada ao gosto 

antigo do subúrbio, ao gosto do chalet. Estava povoada e edificada 

quase inteiramente, de um lado e de outro. Dela, descortinava-se um 

lindo panorama de montanhas de cores cambiantes, conforme fosse a 

hora do dia e o estado da atmosfera. Ficavam-lhe muito distantes, mas 

pareciam cercá-la, e ela, a rua, ser o eixo daquele redondel de montes, 

em que, pelo dia em fora, pareciam ser iluminados por projeções 

luminosas, revestindo-se de toda a gama do verde, de tons azuis; e, 

pelo crepúsculo, ficavam cobertos de ouro e púrpura. (BARRETO, 

2012. p. 64-6) 

 

 Primeiramente, observa-se que o narrador já começa apresentando uma crítica ao 

local, mostrando que havia falta de pavimentação na rua e que não havia nenhum 

sistema de escoamento de águas da chuva, reforçando o posicionamento jornalístico e 

de abandono em que vivem os moradores do subúrbio. O posicionamento do narrador 

permite, em várias oportunidades, interferir na narrativa com críticas políticas ou 

colocando sua opinião acerca de fatos apresentados na narrativa. Numa delas ele afirma 

                                                 
17 Na narrativa, apesar de ele ser carteiro, não teremos suas movimentações, visto que sua profissão assim 

o impeliria. Observa-se que ele geralmente estará em casa ou no trabalho, mas se falará do trabalho em si. 

Quando ele está do lado de fora da casa, estará debaixo de uma grande tamarineira jogando e bebendo 

com os amigos. Ao contrário de sua esposa que evitará de todas as formas sair de casa. Clara funciona 

nessa construção familiar como elemento que pertence aos dois mundos. Na sua descrição o narrador diz 

que ele é uma mescla do pai e da mãe.  
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que “o governo fecha os olhos, embora lhe cobre atrozes impostos, empregados em 

obras inúteis e suntuárias noutros pontos do Rio de Janeiro” (BARRETO, 2012, p.185), 

para o narrador o governo deixa a população da região mais afastada e pobre em 

situação difícil.  

 O local ficava em um ponto da ferrovia e essa rua era importante porque servia de 

caminho necessário para Inhaúma, que era movimentada de “autocaminhões” e carroças 

levando mercadorias de um ponto central para a periferia, mas que na maioria do tempo 

era calma e tranquila. Essa passagem inicialmente pareceria incoerente na narrativa. 

Como uma rua poderia ser via necessária para escoamento de produtos e ser calma? 

Outra coisa seria o fato da ideia de abandono. Todavia isso poderia demonstrar que o 

fluxo de comércio ainda não era tão intenso ao ponto de torná-la mais movimentada - de 

um lado havia a ferrovia e de outro era ladeada pelas montanhas ao fundo. Era uma via 

de importância para a cidade, mas que não recebia essa atenção do poder público visto 

que em dias de chuva ficava completamente alagada, ou seja, intransitável. Contudo, a 

paisagem bonita ao redor da rua e do setor contrastava com a realidade que se percebia 

ao descer os olhos da montanha para a rua. Um fato importante é que a rua está no 

plano, fazendo oposição com as montanhas, os montes.  

 Para reforçar essa ideia, o autor passa a emitir observações sobre uma casa antiga 

de sua rua, representativa do contraste do local.  

Além dos clássicos chalets suburbanos, encontravam-se outros tipos 

de casas. Algumas relativamente recentes, uns certos requififes e 

galanteios modernos, para lhes encobrir a estreiteza dos cômodos e 

justificar o exagero dos aluguéis. Havia, porém, uma casa digna de ser 

vista. Erguia-se quase ao centro de uma grande chácara e era a 

característica das casas das velhas chácaras dos outros tempos; longa 

fachada, pouco fundo, teto acaçapado, forrada de azulejos até a 

metade do pé direito. Um tanto feia, é verdade, que ela era, sem 

garridice; mas casando-se perfeitamente com as mangueiras, com as 

robustas jaqueiras e os coqueiros petulantes e com todas aquelas 

grandes e pequenas árvores avelhantadas, que, talvez, os que as 

plantaram não as tivessem visto frutificar. (BARRETO, 2012, p. 66) 

  A edificação apontada na rua, que é considerada pelo narrador como digna de ser 

vista, terá duas utilidades para a narrativa, primeiramente apresentar, como já fora dito, 

que o subúrbio, os bairros que compõem essa região carioca foram habitados por uma 

aristocracia que saiu do local tão logo ela se tornou área de urbanização popular; outra é 
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servir de elemento funcional na narrativa, como cita Osman Lins (1976) como elemento 

antecipador do enredo, porque aparecerá algumas imagens que serão esclarecedoras.  

 A edificação ocupa uma grande área terrestre com mangueiras, jaqueiras e 

coqueiros. A área também é descrita como contendo uma plantação que não era comum 

em casas populares a não ser que se tratasse de uma grande edificação; todavia, na casa 

de Joaquim, haverá árvores de grande porte, demonstrando que esse tipo de plantação 

era mais uma característica de áreas rurais e não de áreas urbanas, realçando uma 

característica da região.  

Como o próprio narrador afirma essa edificação era resquício de outros tempos, 

de outras épocas. Essa casa na rua serve como marca do passado no presente, talvez 

como um símbolo representativo de outras épocas. Afinal, no texto, o narrador 

apresenta esse espaço como sendo um local de contrastes entre o presente e o passado.  

6.3.1 Prolepses espaciais  

Por entre elas, onde se podiam ver vestígios do antigo jardim, havia 

estatuetas de louça portuguesa, com letreiros azuis. Uma era a 

“Primavera”; outra era a “Aurora”; quase todas, porém, estavam 

mutiladas; umas, num braço; outras não tinham cabeça, e ainda outras 

jaziam no chão, derrubadas dos seus toscos suportes (BARRETO, 

2012, p. 66). 

 Outro elemento importante no cenário é o fato de que nessa edificação poderão ser 

encontradas algumas estatuetas, representando a primavera e a aurora. Todas elas 

mutiladas, umas sem a cabeça outras sem braços, caídas no chão fora de seus pedestais.  

 A importância dessas imagens apresentadas de forma minuciosa reside no fato de 

anteciparem as histórias de personagens femininas que serão destruídas ao longo da 

narrativa pela personagem Cassi. Umas são arrastadas de seus pedestais e jogadas no 

chão e padecem, outras são mutiladas, sem a possibilidade de um casamento digno, 

porque foram defloradas por ele. Antecipam, ainda no início da narrativa, o conjunto de 

ações que serão praticadas e sofridas pelas mulheres de todas as cores, mas pobres e 

sem influência que pudesse causar-lhe algum problema.  
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 As estatuetas eram de louça portuguesa, material considerado frágil, fácil de 

quebrar; com letreiros azuis18 – o azul é uma cor que representa pureza celestial, pureza 

em seu estado primeiro. Essa queda pode ser no campo do simbólico, como forma de 

perda da pureza e da integridade. Todos esses elementos sugerem decadência e morte. 

Uma era a “Primavera” outra a “Aurora”, quase todas, porém mutiladas; umas, no 

braço; outras não tinham a cabeça [...] derrubadas”. Todos os elementos referentes às 

estatuetas são associados à fragilidade. 

 Na literatura, a aurora e a primavera podem ser facilmente comparadas a fases da 

existência humana. Podem-se comparar momentos da vida com as estações do ano ou 

como parte do dia. Casimiro de Abreu escreve um famoso livro de poesias na fase 

romântica de nossa literatura em que fala de sua infância.  

Oh! que saudades que tenho  

Da aurora de minha vida,  

Da minha infância querida  

Que os anos não trazem mais!  

Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras  

À sombra das bananeiras,  

Debaixo dos laranjais! (ABREU, 1972, p.5) 

 

 Assim primavera e aurora são relativas aos primeiros anos de vida de uma pessoa. 

Primavera está associada ao início, ao princípio de tudo (LUCKER, 2003, p. 565-56). 

Nossa personagem central passará por problemas que afetaram sobremaneira sua 

mocidade. Poder-se-ia também observar que o material das estatuetas, louça, também é 

frágil e não suportaria grandes agressões, da mesma forma que a infância ou juventude.  

 Ao apresentar as estatuetas destruídas pelo caminho, o narrador onisciente 

apresenta-nos personagens, não necessariamente a principal, que serão de uma forma ou 

de outra, mutiladas no decorrer da narrativa. Afinal, o narrador não diz que havia uma 

estatueta, mas sim muitas porque “umas” e “outras” referem-se a várias pessoas que 

serão destruídas ou mutiladas.  

                                                 
18 O azul é a cor da constância, da transcendência, do desejo infinito, das profundezas obscuras, 

simbolizadas pelo céu e o mar. Para alguns povos, é o mal e a mentira, a ilusão e o sonho. No Alcorão, o 

azul simboliza o mal por identificar os criminosos. O azul representa o onírico, o surreal, instando em 

adornos de deuses, em roupas de santos católicos e até mesmo recobrindo Krishna, que tem a pele 

interessantemente azul. O azul é a cor da imaterialidade, é a cor do surrealismo. O azul tendente para o 

branco está associado à ideia de pureza, mas também o azul pode ser a cor do luto (PAULA JUNIOR, 

2011, p. 134). 
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 O narrador em poucos momentos apresenta uma linguagem simbólica para contar 

a história. Geralmente apresenta a denotação, contudo nesse trecho, têm-se vários 

elementos simbólicos associados à teoria literária.  

Percebe-se que o subúrbio tem outros habitantes, alguns expulsos de seus antigos 

lares e expulsos do centro cidade, outros são migrantes, vindos de Minas Gerais, como 

de Joaquim, ou mesmo imigrantes vindos de Portugal no caso de seu Nascimento, dono 

da única venda apresentada na estória. Essa venda fica no meio da avenida em que 

Joaquim reside com sua família, praticamente em frente à chácara dos “bíblias”, citada 

anteriormente, e será local de encontro de outras personagens importantes na narrativa. 

Haverá importância porque lá teremos informações importantes para a história como a 

existência de um caderno contando as façanhas de Cassi. Esse documento servirá para 

acelerar o desenrolar da trama.  

 Sobre essa função de antecipar a narrativa Borges Filho (2008, p. 3) explica que 

“através de índices impregnados no espaço, o leitor atento percebe os caminhos 

seguintes da narrativa. Em outras palavras, há uma prolepse espacial”. A prolepse é uma 

figura de linguagem em que o narrador apresenta de forma antecipada algo que irá 

ocorrer na narrativa. Como os elementos de antecipação são espaciais, diz-se que ela é 

espacial, como é o caso apresentado das estatuetas. O narrador apresenta-nos as 

cercanias da casa.  

Os muros que cercavam a casa, a razoável distância, e mesmo aquele 

em que se apoiava o gradil de ferro da frente do imóvel, estavam 

cobertos de hera, que os envolvia em todo ou em parte, não como um 

sudário, mas como um severo, cerimonioso e vivo manto de outras 

épocas e de outras gentes, a provocar saudades e evocações, animando 

a ruína. Hoje, é raro ver-se, no Rio de Janeiro, um muro coberto de 

hera; entretanto, há trinta anos, nas Laranjeiras, na Rua Conde de 

Bonfim, no Rio Comprido, no Andaraí, no Engenho Novo, enfim, em 

todos os bairros que foram antigamente estações de repouso e prazer, 

encontravam-se, a cada passo, longos muros cobertos de hera, 

exalando melancolia e sugerindo recordações. (BARRETO, 2012, p. 

66-68)  

 Por fim, fechando a construção da rua, o narrador, ao apresentar a edificação, diz 

que ela “era a característica das casas das velhas chácaras dos outros tempos”. Ou seja, 

era passado – de um passado ainda recente, ou seja, seria da época do Império que tinha 

poucos anos de termino. A casa representava uma opulência, uma riqueza que não havia 
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mais naquela região de tal forma que os muros que a cercavam estavam cobertos de 

hera.  

 Esse tipo de planta era utilizado para recobrir muros e exigia muitos cuidados. A 

planta emprestava requinte e beleza à edificação. As famílias contavam sempre com 

funcionários para cuidar dos jardins e aparar as plantas. Com a falta de recursos, a 

mesma planta emprestava uma aparência de abandono e de descuido. Tal ideia é 

demonstrada quando o narrador afirma, em relação à hera “envolvia [...] não como um 

sudário, mas como um severo, cerimonioso e vivo manto de outras épocas... animando a 

ruína”. Assim há uma demonstração clara que aquele tempo não havia mais, que 

aqueles habitantes detentores de posses por ali não habitavam mais. De qualquer modo, 

mais importante que isso é a imagem de destruição porque a mesma hera que aparecia 

como elemento de decoração das casas também aparece nas sepulturas, como 

demonstração da natureza que ocupa seus espaços. Segundo Lilia M. Schwarcz, em 

comentários à obra em estudo,  

Os chalets significaram uma tentativa de promover a ambiência da 

casa de campo no ambiente da cidade, marcando o gosto da época. 

Assim, nos subúrbios cariocas surgiu cada vez mais esse tipo de 

residência simples, mas exuberante em seus detalhes. As novas casas, 

chalets, passaram a contrastar com “as velhas casas de colunas 

heterodoxas e varanda de parapeito, a lembrar a escravatura e o 

sistema da antiga lavoura. Um gosto arquitetônico que ornamentava 

muito bem a distinção pretendida por uma parcela social que Lima 

Barreto alcunhou de aristocracia suburbana (BARRETO, 2012, p. 66). 

6.3.2 A oposição de ambientes  

 Outro elemento interessante na narrativa é a oposição entre interno e externo, 

entre casa e rua. A maioria das ações determinantes na narrativa vai ter início na rua. 

Cassi geralmente “ataca” suas vítimas quando elas estão na rua como se ela, rua, fosse 

um elemento de desproteção, indicador de perigo. À semelhança do conto de 

chapeuzinho vermelho que é seduzida na rua, no momento em que empreendia sua 

viagem para o outro lado da floresta, evitando passar pelo centro – interessante que 

naquela narrativa evita-se passar pelo centro, porque lá é a morada do lobo. De qualquer 

a forma a travessia é necessária. Chapeuzinho19 só encontrará as respostas para seus 

                                                 
19 Essa alusão ao conto de Chapeuzinho Vermelho não se opõe à análise que se faz da obra. Na análise 

principal, o motivo de ela sair pela floresta é encontrar com o Lobo. Metaforicamente o conto aborda a 

questão da iniciação sexual. À semelhança de Clara, a libertação estaria lá fora na cidade, todavia a 
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questionamentos depois de atravessar a floresta (a cidade). Ao contrário de chapeuzinho 

vermelho que seria orientada sobre os perigos da floresta (cidade-rua) Clara não conta 

com essa informação. Pelo contrário, o silêncio é o elemento dominante em sua 

preparação, em sua orientação, em sua formação identitária. Em oposição à casa, a rua 

será o local de perigo. Dessa forma, o narrador não se mostra condescendente com os 

pais de Clara por essa atitude de superproteção que mais prejudica que ajuda.  

O seu amor à Clara era um sentimento doentio, absorvente e mudo. 

Queria a filha sempre junto a si, mas quase não conversava com ela, 

não a elucidava sobre as coisas da vida, sobre os seus deveres de 

mulher e de moça. A não ser no caso de Cassi, que o seu instinto de 

mãe falara mais alto do que a sua inércia natural, nunca punha em 

prática uma medida eficaz que traduzisse amparo e direção de mãe na 

conduta da filha. Pensava, mas não chegava ao ato (BARRETO, 2012, 

p. 21-22). 
 

 Observe-se que, no caso de Clara, devido à ausência de informação, ela se tornaria 

uma presa fácil ao “lobo mau”. O narrador não se limita a apresentar o fato, emite seu 

juízo de valor: “doentio, absorvente e mudo”. Assim, não adiantaria sentimento sem 

comportamento eficaz no sentido de proteção também efetiva. Nesse outro caso, 

abordando também a questão da oposição de ambientes, havia proteção, mas ela tornou-

se eficaz fora do espaço protetivo. 

 
 Cassi a viu e logo a teve como boa presa, apesar de não ser totalmente 

sem apoio. Quis entabular namoro, na própria casa do pai, quando 

Nair vinha receber lições da irmã dele. Esta, porém, percebendo a 

manobra, proibiu-lhe, sob ameaça de contar ao pai, que ele viesse à 

sala, quando estivesse dando lição a Nair. (BARRETO, 2012, p. 91). 

  

 Embora o local lhe parecesse oportuno as suas irmãs sabiam que não lhe poderiam 

facilitar suas investidas contra Nair. Assim o que lhe resta seria a rua. Ele começou a 

cercar a menina “por fora”20. Procurou abordá-la longe da proteção da casa e da 

proteção de suas irmãs. “Quando ela ia sair, precedia-a, ficava na porta da padaria21, 

cumprimentava. Afinal, pôde conversar e declarar-se com a fatídica carta” (BARRETO, 

                                                                                                                                               
repressão familiar impediria essa viagem, essa transformação, essa transformação sexual. No caso de 

Clara o encontro se dá em casa. 

20 Observa-se que as mulheres em regra na narrativa aparecem em apoio à amiga. Exceto a mãe de Cassi 

que sairá em sua defesa contra as outras. Para ela o envolvimento do filho só poderia ocorrer com 

mulheres de seu nível ou acima. Demonstrava completo desprezo às mulheres mestiças ou de cor. 
21 Pareceria óbvio que ele não ficaria dentro da padaria para falar com Nair, mas o fato é que ele fica “à 

porta”, local transitório. Ele não a convida para entrar, mas simplesmente a aborda. 
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2012, p. 92). E assim foi feito. Consumado o fato, o rapaz desaparece da menina e 

deixa-a grávida e sem amparo.  

 Veja que o narrador utiliza os verbos “sair”, “preceder” e “ficar”. O primeiro e o 

terceiro são eminentemente verbos espaciais e o segundo sugere estar antes. Mostra-se, 

assim, que, no momento em que a “presa” deixa o espaço de segurança, está prestes a 

ser atacada. A rua aparece como cenário de caça e ataque.  

 Durante a narrativa perceber-se-á que haverá uma oposição entre Cassi e Clara. 

Enquanto o primeiro será um andarilho pelos subúrbios, ela estará limitada à casa dos 

pais e a alguns passeios pelo Méier na companhia dos pais ou de Dona Margarida, 

amiga da família. Clara e Cassi pertencem a dois mundos antagônicos. Um representado 

pela rua e o outro pela casa, pois trata-se do externo e do interno. Aparentemente, não 

há uma forma de conciliação entre eles. Quando a personagem está na casa e expressa 

sua vontade ou trava diálogo com o antagonista da estória, ela está em seu quarto que 

representa seu espaço mais íntimo como o próprio corpo. Ela, Clara, é a típica 

personagem em busca da liberdade.  

 Outra passagem que caracteriza o comportamento de caçador externo, A rua é 

único lugar em que a perseguição pode ocorrer. Ele nunca seria convidado para a casa. 

Então, ele precisa encontrar a pessoa na rua, sendo esse espaço o local em que a ação 

poderia ocorrer. Trata-se, portanto, de um dos elementos mais importantes para o 

desenvolvimento da narrativa.  

 Pode ser então observada esta cena que se passa em uma viagem de trem quando 

ele anteriormente havia encontrado uma moça que lhe olhava muito e logo começou 

uma operação para encontrá-la novamente no trem. 

No outro dia, após esse, foi mais feliz; ela veio. Procurou lugar 

conveniente e pôs-se a fazer trejeitos. A moça não lhe deu 

importância. Durante dias, insistiu. Um belo dia, ele vai muito calmo, 

à cata da ingrata, quando ela apareceu acompanhada de um rapaz, que, 

pela intimidade com que a tratava e pela idade que revelava à primeira 

vista, parecia ser irmão ou marido da moça. (BARRETO, 2012, p. 99) 

  Surpresa a dele era que o rapaz que acompanhava a moça o convida para beber 

algo em uma confeitaria quando lhe diz que aquela moça era sua irmã e que se Cassi se 

aproximasse dela ele o mataria; neste momento em que lhe mostra um revólver. Nessa 
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cena tem-se outro elemento antecipador da narrativa. Essa passagem que se desenvolve 

na rua pareceria sem importância, mas é através dela que o leitor obterá algumas 

informações importantes sobre o desenrolar da narrativa.  

Cassi assustava-se com a calma do rapaz e pôs-se a medir-lhe os 

músculos. Não trouxera anavalha (grifo nosso), porque tinha medo de 

ser preso, por causa do negócio da Nair e do suicídio da mãe dela; e 

armado... Mediu a musculatura do desconhecido. Era antes fraco do 

que forte, mas parecia disposto. (BARRETO, 2012, p. 100). 

 O narrador anuncia que a personagem andaria armado com uma navalha e que ele 

ao medir os músculos do adversário prenuncia que seria capaz de matar ou agredir quem 

estivesse entre ele e seu alvo. Cassi avalia o adversário e fica preocupado porque 

naquele momento ele estava desarmado, contudo deixa antever que usava uma navalha. 

Mais à frente na narrativa essa capacidade de matar será colocada em ação no momento 

de retirar o padrinho de Clara do seu caminho. Contudo, naquele caso, fora contido 

porque o rapaz estava armado. 

6.3.3 Casa e rua 

 Pela óptica de Dona Engrazia a rua e a casa eram espaços contrários, 

completamente antagônicos. Para ela, evitar que a filha fosse para a rua seria uma forma 

de protegê-la dos malefícios que poderiam ocorrer. Longe da proteção do lar, ela estaria 

desprotegida e sujeita aos ataques do mal. Contudo, o “mal” tem suas estratégias e 

conseguiria que a donzela abrisse uma janela no seu quarto para que ele pudesse entrar. 

Da mesma forma que a casa é o elemento protetor, a janela é a passagem para os dois 

mundos: o da rua e o do abrigo. Esse pensamento da mãe em relação à rua não era 

aceito e compreendido pela filha. Para Clara, a questão era como poderia, trancada em 

casa, encontrar alguém para se casar. Outrossim, a vida estava fora, na rua e não na 

casa.  

De resto, era preciso libertar-se, passear, conhecer a cidade, teatros, 

cinemas... Ela não conhecia nada disso. Até ir de um pulo à venda do 

“Seu” Nascimento não tinha licença. Um dia, por inadvertência, faltou 

sal para preparar o jantar; pois, nem mesmo assim, teve licença de ir à 

venda, e sua mãe não foi, para não deixá-la só. Tiveram que esperar 

uma hora, até que o caixeiro passasse. Entretanto, o armazém do 

“Seu” Nascimento não era mal frequentado, e todos que lá paravam 

eram pessoas de certa consideração e sem pecha alguma. Esta última 

observação de Clara era inteiramente verdadeira (BARRETO, 2012, p. 

151).  
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 No caso de Clara, a vida e a liberdade estavam fora das paredes da casa, na cidade 

(rua), lugares que a superproteção da mãe não lhe permitia conhecer, a não ser em 

raríssimas ocasiões em companhia da amiga dona Margarida. Nesse cenário, na mesma 

rua de sua casa havia a venda de seu Nascimento que será um polo de união de todos da 

região, lá será o ponto de encontro e irradiação de informação sobre o que acontecia no 

setor.  

 

6.4 A revelação 

 Ainda percorrendo as ruas, Cassi visita seu amigo Lafões, ocasião na qual o 

caminho era difícil, a casa ficava no alto de uma serra, um bonde subia a ladeira para 

unir os dois pontos de forma lenta. Essa condução torna possível que mais pessoas 

possam ocupar os locais menos acessíveis enquanto linhas de bondes elétricos 

percorriam ladeiras. Facilmente um observador perceberia a mudança do cenário e, 

consequentemente, a mudança nas pessoas. Eram outras vidas que se comprimiam pelas 

ladeiras que se distanciavam do eixo central do subúrbio carioca. A descrição da cena 

pode ser lida abaixo:    

 

Uma tarde, Cassi tomou o bonde de Piedade, que, para ir a essa 

estação, logo após o Méier, se interna para os lados da serra, toma ruas 

despovoadas e, por fim, a do Engenho de Dentro. O caminho era então 

pitoresco, não só pelos restos de capoeira grossa que ainda havia, mas 

também pelas casas roceiras de varanda e pequenas janelas de outros 

tempos. Caminho de “tropa”, talvez, os engenheiros da Light só se 

deram ao trabalho de fazer sumários nivelamentos. Os altos e baixos, 

os atoleiros e atascadeiros, consolidados com gravetos e varreduras de 

capinas, transformaram o caminho do bonde, naquele trecho, numa 

montanha-russa, com a lembrança, de um lado e outro, do espetáculo 

do que seriam ou do que são os caminhos do nosso interior, pelos 

quais nos chegam os cereais e a carne que comemos (BARRETO, 

2012, p. 167). 

 

 Esta passagem é muito importante para o desenvolvimento da narrativa de Clara 

dos Anjos. Poderia considerá-la como sendo determinante para os próximos eventos da 

história. Veja que o momento é o final do dia. Pega-se o bonde de “Pìedade” para subir 

a serra. O cenário é pintado com ruas despovoado, sem moradores por perto. A 

paisagem é cheia de altos e baixos talvez para mostrar os desnivelamentos do 
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pensamento da personagem como se a paisagem fora do bonde representasse o interior 

da personagem. Outra questão é que está subindo, saindo do plano para o alto. O que 

procura no alto? Piedade.  

Às vezes, o bonde cruzava com uma tropa de carvoeiros de 

Jacarepaguá, da Serra do Mateus e outras localidades ainda com 

florestas aproveitáveis; e tínhamos uma imagem mais viva. Os 

tropeiros eram gente de sangue muito mesclado, ossudos, jarretes 

nervosos e finos, pés espalmados, às vezes de feições regulares, mas 

sempre cobertos de barbas maltratadas e de uma insondável tristeza. 

Não eram só homens feitos; havia crianças também, a guiar os burros 

em fila (BARRETO, 2012, p. 167). 

 

 Qual seria a intenção do narrador de mostrar que o bonde em seu trajeto se 

encontra com tropa de carvoeiros? Talvez seja de mostrar que ainda há um processo de 

desmatamento da região, que havia a expansão da região do subúrbio. De qualquer 

forma essas pessoas são apresentadas como sendo ossudos, jarretes22 nervosos, de pés 

espalmados, devido à falta de calçados, como pessoas maltratadas pela lida no 

desmatamento das encostas visando a produção de carvão.  

Quando o bonde apontava a sacolejar as suas ferragens, estourando 

que nem um besouro, avisando-os da sua presença próxima com o 

zunido contínuo do tímpano, ou, senão, com um apito, ao grito de 

locomotiva, aqueles homens, vivendo tão perto da terra e da natureza 

espontânea, não deixavam de se assustar e tomar precauções, para sua 

segurança e dos seus pacientes animalejos. Encostavam bem a tropa a 

uma ribanceira lateral da rua, quando na encosta; ou afastavam-se para 

o lado, se havia terreno baldio e sem cerca, quando ela era planície; e 

ficavam pasmos, diante daquele monstro zunidor que se movia por 

intermédio de um grosso fio de arame. Os burros, quer num, quer 

noutro caso, permaneciam indiferentes e punham-se a roer a erva 

escassa do campo ou a pastar a folhagem que lhes dava sombra e 

crescia no alto da chanfradura do corte. (BARRETO, 2012, p. 167-

168)  

 

 Interessante que a locomotiva aparece com característica de animal, besouro, 

avisando e subindo em direção ao cume e depois gritando. As pessoas se assustavam 

com ela, os animais iam para a encosta e pastavam tranquilamente enquanto a máquina 

passava. As pessoas eram comprimidas nas ribanceiras, quase caindo no despenhadeiro. 

Assim subia o bonde rumo à Piedade. Não era apenas uma máquina, era um monstro 

subindo a ladeira.  

                                                 
22 Jarrete é a parte oposta ao joelho, parte que dobra. Jarretes nervosos talvez pudessem ser cheio de 

nervos. Outra situação seria a apresentação dessas pessoas com características animalizadas. 
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 Cassi está determinado a possuir Clara. A ideia não era ter com ela um 

relacionamento amoroso, mas de posse, contudo havia um elemento que o impedia de 

tal façanha – na verdade havia dois elementos, um seria uma pessoa, elemento 

perturbador da sua relação com Clara; outro seria o misterioso caderno contando as suas 

façanhas. Esse misterioso documento poderia ser lido por Clara e acabar com suas 

chances, então precisaria ser rápido. Eis um motivo importante para subir o morro. A 

personagem pensa nas pessoas que possivelmente estariam impedindo a relação dele 

com Clara, poderia ser Margarida, o pai de Clara, Marramaque - padrinho. A única 

certeza era da existência desses elementos que o impediam da consumação do ato.  

O fragmento cita que ele pega o bonde da “Piedade” (aspas nossas), propriamente 

dita para chegar a Lafões. Da estação ele faz um movimento de subida por ladeiras em 

direção ao alto da serra. O alto é representado como sendo o local que os profetas vão 

para meditar, é lá que Jacó visualiza a escada ligando o céu e a terra (GEN. 28,10-13), é 

lá que Moisés recebe as tábuas da lei (EX 19, 20-22); é no alto que estão os deuses do 

Olimpo; ou seja, os elementos do sagrado estão situados no alto. Desse modo, pode ser 

mencionado que a montanha, o lugar elevado representa uma proximidade com o 

criador, local de revelação ou morte.  

Cassi precisava de ajuda, o bonde era da “Piedade”. Na subida ele passa por ruas 

despovoadas, sem vegetação, por pessoas caracterizadas de forma rude, trabalhadoras 

grosseiras. O caminho era de altos e baixos, cheios de atoleiros e atascadeiros23, trechos 

de altos e baixos, parecendo o caminho de uma montanha russa. Nos momentos em que 

o bonde cruzava com tropas de carvoeiros, eles teriam de se comprimir no caminho para 

não caírem no despenhadeiro ou fugiam para as planícies. Homens “gente de sangue 

muito mesclado, ossudos, jarretes nervosos e finos, pés espalmados, às vezes de feições 

regulares, mas sempre cobertos de barbas maltratadas e de uma insondável tristeza” 

(BARRRETO, 2012, p. XX). Mesmo estando acostumados com a locomotiva, eles se 

assustavam, pois ela subia zunindo, apitando, fazendo barulho avisando de sua presença 

como um grande besouro, como se fosse um monstro subindo a serra. 

                                                 
23 Atoleiro e atascadeiro referem-se a lugares lamacentos  
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 Como o narrador nos prepara para uma subida tortuosa pela serra para chegar a 

uma casa que está no mesmo nível do reservatório do Engenho de Dentro. Nessa casa 

encontra Lafões que indo à janela reconhece o amigo. Pode ser obserada novamente a 

presença da janela como comunicação entre mundos. Em casa, Cassi obtém a revelação 

de que necessitava.  

Não tardou em aparecer a filha. Era uma gentil menina de doze anos, 

risonha, com uma fisionomia redonda de traços firmes e finos, cabelos 

tirando para o louro, cortados à inglesa. 

Entrando, exclamou logo: 

- Oh! Estava aqui “Seu” Cassi. Que surpresa! Não sabia... 

Falou ao rapaz e este lhe disse a esmo: 

- Há muito que não a via. 

- É verdade, desde o dia de anos de Clarinha... Tem ido lá? 

- Não tenho podido. 

- Por quê? Parece que lá não gostam do senhor... Principalmente 

aquele “pé-pé”... 

- Menina - ralhou-lhe o pai. - Não te metas a intrigar os outros.... Vá 

aquecer o café e traze-nos duas xícaras. Vá. (BARRETO, 2012, p. 

170). 

 

Eis a revelação dada por uma menina virgem – esse detalhe não é dito na 

narrativa, mas a supor pela idade e pelas características e pelo fato de as profetisas 

serem virgens faz com que aquela menina de doze anos tenta um papel importante, ela 

revela o que tanto ele queria saber, quem era seu inimigo: Marramaque. Além dessa 

informação, ele descobre a influência que exercia sobre Clara.  

A descoberta foi tamanha que a volta agora seria a pé, não haveria a necessidade 

de utilizar o bonde, estaria com seus pensamentos. O caminho era longo, contudo o 

narrador diz que ele desce para o seu plano a pé. A subida até o alto era para obter a 

revelação, agora ele poderia descer para o seu mundo e planejar a forma de se livrar do 

inimigo.  

6.4.1 O andarilho  

 Em mais um momento, é mostrado que Cassi é um andarilho, vivia na rua, sentia 

necessidade de perambular pela cidade. Sentia que a casa era como as prisões em que 

estivera e seria capaz de qualquer coisa contra quem se intrometesse entre ele e Clara. 

“Despediu-se em breve e, lentamente, deixou-se ir a pé subúrbio abaixo.” (BARRETO, 

2012, p. XX). Na viagem de volta, Cassi organizava seus pensamentos para quais teriam 

de ser seus próximos passos, como poderia aproximar-se de Clara. O pensamento de 
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Cassi e de Clara eram muito diferentes em relação a casamento. Não seria estranho que 

“casamento” e “casa” possuíam o mesmo radical, ou seja, elemento incompatível com a 

personalidade de Cassi. A narrativa oscila entre esses dois espaços: ou se está em uma 

casa ou venda, ou se está na rua onde verdadeiramente as coisas acontecem, onde os 

enlaces e desenlaces acontecem. 

6.5 O desenlace  

Anteriormente, quando se encontra com o irmão de uma jovem que ele perseguia 

no trem houve uma prolepse do que ele seria capaz a fim de medir o adversário para ver 

se conseguiria derrubá-lo. Naquele momento estava desarmado e seu rival não. Agora o 

inimigo era “pé-pé”, aleijado. Não lhe seria páreo. O objetivo estava traçado, livrar-se 

de Marramaque.  

Marramaque, debaixo de chuviscos teimosos, embrulhado numa capa 

de borracha, subiu a ladeira, para depois descer o barranco e, 

finalmente, chegar à casa. Quando estava no alto da pequena elevação, 

dois sujeitos tomaram-lhe a frente e disseram-lhe: “Capenga, você vai 

apanhar, para não se meter onde não é chamado.” Não teve tempo de 

dizer coisa alguma. Os dois descarregaram-lhe os cacetes em cima, 

pela cabeça, por todo o corpo; e o pobre Marramaque, logo à primeira 

paulada, caiu sobre um lado, arfando, mas já sem fala. Malharam-no 

ainda com toda a força e raiva, sem dó nem piedade; e fugiram, 

quando lhes pareceu momento azado.  

No dia seguinte, ao passarem os primeiros transeuntes, ele estava 

morto. (BARRETO, 2012, p. 239).  

 

 O narrador constrói o ambiente perfeito na narrativa. A atmosfera criada permite 

ao leitor atento perceber que algo iria acontecer. Era sábado, dia do descanso segundo a 

religião de Mr. Shays. Marramaque, depois de beber muito, era noite, fechada e escura. 

Segundo Osman Lins (1976) cria-se a atmosfera reunindo vários elementos literários 

que nos levam à ideia de morte. Não estamos no cinema, não temos o vento tentando 

carregar o chapéu da personagem nem uma música incidental ou ambiente para induzir 

o leitor, para criar a atmosfera de terror e morte.  

O narrador utiliza de palavras e conduz o leitor para o mesmo estado psicológico. 

“Grossas nuvens negras pairavam baixo”. “as luzernas de gás, tangidas pelo vento, mal 

iluminavam aquelas torvas ruas [...]”. Tem-se elementos sinestésicos para criar no leitor 

a ideia, sentimento de ambiente pesado e fúnebre e, assim, o ambiente está criado. Algo 

de ruim vai acontecer. Contudo, isso já nos havia sido anunciado há muito tempo e 
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depois da revelação da filha de Lafões, o alvo estava travado. A morte encontra nossa 

personagem entre dois ambientes fechados: a venda de seu nascimento e a sua casa. No 

caminho, em um trecho antes de descer o barranco e chegar em casa, é surpreendido por 

dois homens que o agridem e ele cai. O narrador apresenta que “a rua [...] terminava em 

uma ladeira deserta” – a ideia de solidão, de despenhadeiro característicos de vários 

cenários apresentados, a ideia de descer, de cair.  

 Nesse momento a queda de Marramaque é física e ele morre “debaixo de 

chuviscos teimosos” – são várias misturas de sentido apresentadas para reforçar a ideia 

e acentuar a atmosfera. Nesse momento, tem-se a que queda de Marramaque, mais à 

frente, ver-se-á outra queda, mas desta vez simbólica, a de Cassi. Retirado o entrave de 

seu caminho, agora estava fácil para continuar sua jornada para a consumação de seu 

intento. Nesse contexto, Meneses estava lhe ajudando, agora restava a janela aberta para 

ele penetrar nos aposentos de Clara.  

 Por fim, tem-se a última cena a ser analisada a rua que é marcante no curso da 

narrativa. Depois de consumado seu intento e tendo um diário circulando sobre suas 

façanhas, Cassi teria de empreender fuga. A cena se passa com ele descendo para o 

centro da cidade do Rio de Janeiro que sempre aparece como o espaço amplo da 

narrativa. O verbo poderia ser “ir”, mas o narrador opta por descer. Agora, ele, na 

estação, vê a multidão seguindo seu caminho. Cassi segue descendo a rua em direção ao 

banco em que depositaria o dinheiro apurado com a venda de seus animais 

“horripilantes”, como diz o narrador. Na medida em que desce, tudo vai mudando, as 

pessoas que pareciam rainhas e princesas vão se tornando pessoas comuns até que em 

um determinado momento está entre bêbados e prostitutas.  

Tomou a Rua do Ouvidor e foi descendo, sempre parando em frente 

das casas que tinham artigos para homens. Por desfastio, desviou-se a 

olhar as vitrines de uma livraria... Já havia gente à espera. Olhou-a de 

relance. Fisionomias diferentes de trato e de cor: velhas de mantilha, 

moças de peito deprimido, barbudos portugueses de duros trabalhos, 

rostos de caixeiros, de condutores de bonde, de garçons de hotel e de 

botequim, mãos queimadas de cozinheiras de todas as cores, dedos 

engelhados de humildes lavadeiras - todo um mundo de gente pobre ... 

Aborreceu-se com aquele contacto... (BARRETO, 2012, p. 259-260)  

 A personagem começa um roteiro partindo de uma rua ampla, larga como a Rua 

do Ouvidor, passa por lojas de produtos caros, aborrece com pessoas e à medida que 
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caminha começa a perceber uma mudança considerável nas pessoas que aparecem. 

“Fisionomias diferente de trato e de cor”. São pessoas comuns, mulheres velhas de 

mantilha, moça de peito deprimido. Observa-se que “peito deprimido” seria 

propriamente o que? Haveria uma mistura de sentidos? Visão e percepção? Depressão 

seria um sentimento ou estaria voltada ainda para visão? Seria um aspecto físico de algo 

profundo? Bem, todas essas possibilidades podem ser. Em todo caso não seria para ele 

algo agradável de perceber.  

De todo caso essa percepção do cenário, aborreceu-o (aborrecer pelo contato por 

quê? Quais seriam os motivos para fazê-lo contrariado com o contato. Talvez nesse 

momento ele se deixe contaminar pelas pessoas e pela sociedade pobre). Nesse caso, o 

narrador não diz o porquê desse sentimento da personagem. Sabe-se apenas que ela está 

caminhando e na medida em que segue vai ficando mais decepcionado com a paisagem, 

como se aquela aparência do meio pudesse ocasionar nele alguma transformação no 

sentimento, no estado emocional. Elas, as ruas, vão se comprimindo, ficando estreitas e 

curtas, portanto, percebe-se aí uma ambientação reflexa porque seria a fala da 

personagem e não do narrador na cena.   

 A exemplo de Bentinho em Dom Casmurro, que sente um contraste entre o dia da 

morte de Escobar. O dia ensolarado e claro, todavia, as pessoas choravam e dentro dele 

um turbilhão de sentimentos contraditórios. Cassi passa de um sentimento de satisfação 

e contemplação pelo local, amolação pelas pessoas que encontram pelo caminho. Essas 

pessoas partem de uma beleza da corte, trajes e adornos para figuras pálidas e 

esqueléticas. Há uma transformação espacial no plano social e físico. As ruas se 

transformam de amplas e belas para estreitas e escuras. Esse conjunto de fatores 

interferem no seu sentimento. 

(...) Saiu e, a fim de não ser visto por algum conhecido, procurou 

alcançar o Largo de São Francisco, atravessando aqueles velhos becos 

imundos que se originam da Rua da Misericórdia e vão morrer na rua 

Dom Manuel e Largo do Moura. Penetrou naquela vetusta parte da 

cidade, hoje povoada de lôbregas hospedarias... Os botequins e tascas 

estavam povoados do que há de mais sórdido na nossa população. 

Aqueles becos escuros, guarnecidos, de um e outro lado, por altos 

sobrados, de cujas janelas pendiam peças de roupa a enxugar, mal 

varridos, pouco transitados, formavam uma estranha cidade à parte, 

onde se iam refugiar homens e mulheres que haviam caído na mais 

baixa degradação e jaziam no último degrau da sociedade. Escondiam, 

na sombra daquelas betesgas coloniais, nas alcovas sem luz daqueles 
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sobrados, nos fundos caliginosos das sórdidas tavernas daquele 

tristonho quarteirão, a sua miséria, o seu opróbrio, a sua infinita 

infelicidade de deserdados de tudo deste mundo. ... as mulheres que 

ali se viam, haviam caído irremissivelmente na última degradação. 

Sujas, cabelos por pentear, descalças, umas, de chinelos e tamancos, 

outras. Todas metiam mais pena que desejo. ...agrupamento de 

miseráveis. Havia negras, brancas, mulatas, caboclas, todas niveladas 

pelo mesmo relaxamento e pelo seu triste fado. (BARRETO, 2012, p. 

260-1)  

 A personagem anda pelas ruas escondendo de conhecidos. Já havia subido o 

morro da Piedade, agora estava na Rua da Misericórdia que morreria na Rua Dom 

Manuel. São sinais de que as ruas e bibocas estavam levando-o para um ponto ainda não 

conhecido. As pessoas vão ficando mais feias e assustadoras. São “lôbregas 

hospedarias” (medonhas hospedarias), pessoas sórdidas, ruas sujas, refúgio de homens e 

mulheres decaídas como aquelas estatuetas de louça. Trata-se do último degrau da 

sociedade. Parece uma viagem pelo vale da morte24. “Havia negras, brancas, mulatas, 

caboclas, todas niveladas pelo mesmo relaxamento e pelo seu triste fado”. O narrador 

num primeiro momento, quando apresenta a rua de Joaquim dos Anjos e apresenta uma 

casa representante dos velhos tempos. Agora, no final do texto, unem-se as pontas da 

narrativa, apresenta as personagens materializadas em pessoa humana com as estatuetas 

caídas e mutiladas. São mulheres rebaixadas ao menor patamar da vida humana, 

bestializadas, destruídas, sujas e miseráveis.  

 A personagem caminha por aquele cenário de destruição, atarantado – 

desnorteado, confuso. O ambiente apresentado pelo narrador constrói esse sentimento, 

prenuncia o terror e deixa o leitor preparado para o grande final daquela existência. 

Todos os elementos apresentados introduzem o sentimento de terror e medo.   

Cassi Jones ia atravessando aquele bairro singular e escuro... 

- Olá! Olá! “Seu” Cassi! Ó “Seu” Cassi! 

Insensivelmente, ele parou para verificar quem o chamava. De dentro 

da taverna, com passo apressado, veio ao seu encontro uma negra suja, 

carapinha desgrenhada, com um caco de pente atravessado no alto da 

cabeça, calçando umas remendadas chinelas de tapete. Estava meio 

embriagada. Cassi espantou-se com aquele conhecimento; fazendo um 

ar de contrariedade, perguntou amuado: 

- Que é que você quer? 

... atarantado no meio daquelas caras antipáticas de sujeitos afeitos a 

brigas e assassinatos. (BARRETO, 2012, p. 262)  

                                                 
24 Salmo 23 
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 Era Inês, sua primeira vítima, que a mãe dele colocou na rua grávida. Agora ali, 

jogada no meio de outras pessoas desumanizada e abandonadas. O narrador descreve a 

cena com riqueza de detalhes e apresenta um personagem apavorado. Sentiu que 

morreria e queria fugir. O cenário era propício para o fim da jornada. A rua estava 

habitada com a ralé da sociedade, em um povoado de pessoas que, de alguma forma, 

haviam sido abusadas por alguém como ele.  

 Aqui Cassi termina sua jornada pelas ruas, primeiro nos subúrbios depois no 

centro da cidade que mais parecia o inferno. Ele sempre está descendo, sobe o morro 

para obter a revelação, mas o restante do tempo, ele está descendo. Nessa descida, ele 

mata, seduz, perverte e aqui reencontra o passado que lhe cobra e apresenta-lhe as 

consequências de seus atos. Verdadeiramente, ele sente medo pela primeira vez. Parece 

num instante que seria de perder seu dinheiro, mas o medo é de morrer pelas mãos das 

mulheres que ele sempre desprezou.  

 Essas passagens, as ruas, as lojas, os objetos encontrados no caminho vão se 

transformando e as pessoas deixam de ser belas e passam a ter características medonhas. 

É contrastante, o cenário vai se deteriorando ou seria ele próprio que vai percebendo nos 

outros sua própria deterioração. Desse modo, a riqueza transforma-se em miséria, as 

ruas largas com joias e pessoas bonitas desaparecem e o cenário serve para caracterizar 

essa última fase da personagem. Tal passagem mostra um lado da cidade que não 

aparecia contrastando a ideia de riqueza, de beleza vai se transformando em miséria e 

tristeza. Nesse contexto, o centro apresenta a dualidade vivida pela personagem.  

 Engrázia queria evitar que a filha saísse de casa, talvez fosse essa a imagem que 

tinha da cidade ou do centro. A rua e a cidade seriam como a floresta para as narrativas 

dos irmãos Grimm25. A floresta seria o local em que o mal habitava, contudo era, ao 

mesmo tempo, o local de trabalho das pessoas que moravam lá. Então, a mãe de 

chapeuzinho vermelho que a prevenia contra os perigos da floresta teria em algum 

                                                 
25 Irmãos Grimm são dois irmãos alemães que entraram para a história como folcloristas e também por 

suas coletâneas de contos infantis. Jacob Ludwig Carl Grimm (1785-1863) nasceu em Hanau, no Grão-

ducado de Hesse, na Alemanha, no dia 14 de janeiro de 1785. Wilhelm Carl Grimm (1786-1859) também 

nasceu em Hanau, no dia 24 de fevereiro de 1786 (Disponível em: 

<<https://www.ebiografia.com/irmaos_grimm/>> acessado em 10 de out. 2018).  

https://www.ebiografia.com/irmaos_grimm/
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momento de deixá-la ir à floresta. Da mesma forma, dona Engrazia queria esconder 

Clara em sua casa, porque acreditava que a casa representaria seu castelo inviolável pelo 

mal. Chapeuzinho Vermelho foi seduzida fora de casa e atacada dentro da casa da avó; a 

Bela Adormecida foi contaminada com o sono eterno à porta de casa. Clara foi possuída 

dentro de sua casa. 

Em breve, tudo era silêncio na casa e na rua. Clara não esperava mais, 

com a janela semiaberta, a visita do sedutor. Havia -se fatigado de 

aguardá-lo muitas noites seguidas; e, agora então, depois da 

informação de Praxedes, tinha perdido toda a esperança. Ele fugira, e 

ela ficara com o filho a gerar-se no ventre (BARRETO, 2012, p.  193). 

 

 Percebe-se que temos na narrativa dois elementos opostos e complementares, o 

interno representado pela casa e o externo representado pela rua. Temos uma 

personagem de cada ambiente e o encontro desses dois mundos ocasiona, nesta 

narrativa, a destruição de um deles, devido ao posicionamento do narrador e pela 

perspectiva da história, Clara engravida e Cassi foge.   
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7. A CASA 

 

Estou de volta para o meu aconchego,  

Trazendo de volta bastante saudades” 

Correia e Moraes 

 

7.1 A imagem literária 

 Uma vez em minha graduação de letras, minha professora de Teoria Literária 

comparou o texto literário a um vitral de igreja. Essa imagem acompanhou-me durante 

toda minha vida e foi reproduzida várias vezes por mim em sala de aula. Segundo ela, o 

vitral por si só é belo e chama atenção para si mesmo. Assim, o observador poderia reter 

apenas na sua contemplação, todavia, se ele aproximasse mais do vitral poderia ver o 

que havia por trás dele. Da mesma forma ocorreria com a obra literária.  

A literatura é definida como sendo “um tipo de comunicação inter-humana, como 

sistema simbólico, por meio do qual as veleidades mais profundas do indivíduo se 

transformam em elementos de contato entre os homens, e de interpretação das diferentes 

esferas da realidade” (CANDIDO, 1992, p.23) e, uma característica dessa composição é 

a utilização da linguagem figurada, da conotação para a expressão de ideias, para a 

construção de imagens.  

 Construir imagens é uma característica do texto poético. Ceia26 define imagem 

como  

Representação mental de uma realidade sensível que funciona como 

um recurso linguístico em textos literários, quando se faz a 

associação inconsciente ou indireta de dois mundos ou realidades 

separadas no tempo e no espaço. Nesta definição estão contidos os 

dois usos mais comuns da imagem no espaço literário: a possibilidade 

de reconstrução mental de uma realidade de que se pretende criar 

um efeito de verossimilhança e a possibilidade de construção de 

um discurso feito de analogias e similitudes com padrões conhecidos 

(CEIA, 2010, p. 24). 

 Teles, sobre a questão da imagem afirma que  

                                                 
26 E-Dicionários de Termos Literários, disponível em <<http://edtl.fcsh.unl.pt/>> acessado em 10 de out. 

2018. 

http://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/representacao/
http://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/inconsciente/
http://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/tempo/
http://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/espaco/
http://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/definicao/
http://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/efeito/
http://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/discurso/
http://edtl.fcsh.unl.pt/
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Com a escrita, a imagem passou a ocupar o centro da criação poética, 

introduzindo vários sentidos e representando coisas difíceis de serem 

ditas de outra maneira. Ela introduz um segundo sentido, não literal, 

metafórico, simbólico ou analógico. E possui o seu “lugar” no 

discurso, deslizando entre o significante e o significado e atuando no 

micro- e na macroestrutura, nas duas estruturas do poema ou da 

narrativa (TELES, 2006, p.12). 

 

 Dessa forma, a imagem pode ser clara e facilmente perceptível. Noutros casos 

haverá um trabalho maior de análise e de interpretação por parte do leitor. Muitas vezes, 

a falta de conhecimento sobre as imagens e os símbolos apresentados na obra literária 

interferirá de forma determinante em sua compreensão. Assim, a escolha da figura de 

linguagem, da imagem adequada enriquece o texto e ajuda na construção do sentido da 

obra. As metáforas e os significados serão enriquecidos pela apreensão da imagem.  

 

 Lygia Fagundes Teles, em “Venha ver o pôr do sol” apresenta várias imagens que 

facilitam na compreensão da narrativa e no seu desenlace. No texto “- É imenso, hem? 

E tão miserável, nunca vi um cemitério mais miserável, é deprimente – exclamou ela 

atirando a ponta do cigarro na direção de um anjinho de cabeça decepada” (TELES, 

2015, p. 96, grifo nosso).  

 

Se for observada a questão do espaço em que a narrativa se passa, pode-se pensar 

em um desfecho negativo, afinal a história se passa em um cemitério. Não bastasse isso, 

ele ainda é abandonado, mas o cenário de um cemitério, por si só não seria suficiente 

para determinar esse final na narrativa. Mas a imagem mais interessante é a do anjinho 

com a cabeça decepada. A personagem Raquel é o tempo todo chamada de “meu anjo”.  

“- Já chegamos, meu anjo. Aqui estão meus mortos” (TELES, 2015, p. 97, grifo nosso). 

Essa repetição de “meu anjo”27 e o fato de o anjo cenográfico ser uma associação entre a 

figura cênica e a personagem funciona para mostrar ao leitor que uma tragédia está 

próxima se for considerado o fato de que o “anjo” cênico tinha sua cabeça decepada. 

 

 Outra questão, ainda na mesma narrativa é o emprego de palavras que remetem a 

um conjunto de imagens relacionadas à morte, significante e significado. Veja a escolha 

da palavra deserto além da palavra cemitério que já é muito clara. “— Cemitério 

abandonado, meu anjo. Vivos e mortos, desertaram todos. Nem os fantasmas 

                                                 
27 No texto, a expressão “meu anjo” aparece seis vezes (nota do autor). 



112 

 

sobraram, olha aí como as criancinhas brincam sem medo — acrescentou apontando as 

crianças na sua ciranda (grifo nosso) (TELLES, 2015, p. 94)”. 

  

No texto bíblico, em Marcos 1, 12-13, o espirito leva Jesus ao deserto para que ele 

fosse tentado pelo satanás durante quarenta dias. A imagem em questão é a do deserto 

que segundo Lurker, 

Para os egípcios (deserto) era hostil à vida, domínio do deus Seth e 

tinha o significado de entrada para o mundo dos mortos. No velho 

testamento significa travessia, símbolo de provação e purificação. 

Podendo significar local afastado de Deus onde habitam os fantasmas 

e animais ferozes (LURKER, 2003, p. 194).  

 No texto bíblico, o povo hebreu caminhando no deserto por quarenta anos e Jesus 

por quarenta dias, ambos estavam passando simbolicamente por um processo de 

provação e purificação. No caso do povo, na primeira necessidade, eles se curvam 

diante de um deus pagão28. No caso de Jesus, Ele vence todas as tentações apresentadas 

por satanás29. 

Em Lygia Fagundes Teles pode ser lido: “— Cemitério abandonado, meu anjo. 

Vivos e mortos, desertaram todos” (TELES, 2015, p. 94). Novamente a ideia de 

deserto associada à de morte, reforçada pelo substantivo cemitério e pela metáfora do 

anjo de cabeça decepada. Percebe-se que vários elementos negativos relacionados à 

morte estão presentes no texto. No caso do texto bíblico a ideia é a de provação, 

tentação e purificação. Os hebreus atravessaram o deserto, mas não obtiveram a 

purificação e por isso morreram, não conheceram a terra prometida. Jesus, por sua vez 

conheceu tentação, venceu, passou pelo deserto. No conto de Teles o deserto representa 

morada da morte, como simbologia egípcia, morada de Seth.  

 Em Clara dos Anjos aparece a mesma ideia em dois momentos, na morte de 

Meneses “Meneses arrastava o passo a muito custo. Iam atravessando um trecho deserto 

de rua” (BARRETO, 2012, p.189) e na cena da morte de Marramaque, o narrador diz o 

seguinte  

Para se ir ter a ela, por ali, preconiza-se, entre outras, uma rua já quase 

completamente edificada, que terminava numa ladeira deserta. De um 

                                                 
28 Êxodo 32, 1-6. 
29 Mateus 4, 1-11. 
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lado, o esquerdo, havia um terreno baldio, cheio de moitas altas; do 

direito, grandes árvores dos fundos de uma chácara, cuja frente era na 

rua paralela. Além de deserto, esse trecho era por demais sombrio, 

sobretudo em noites como aquela. Marramaque, debaixo de chuviscos 

teimosos, embrulhado numa capa de borracha, subiu a ladeira, para 

depois descer o barranco e, finalmente, chegar à casa. Quando estava 

no alto da pequena elevação, dois sujeitos tomaram-lhe a frente e 

disseram-lhe: “Capenga, você vai apanhar, para não se meter onde não 

é chamado (BARRETO, 2012, p. 239, grifo nosso).  

 

 Novamente a ideia de deserto é apresentada associada à ideia de alto e baixo. A 

personagem encontra a morte em uma noite fria e chuvosa. Todos esses elementos 

servem para criar uma atmosfera de morte na narrativa. As imagens utilizadas pelo autor 

talvez não sejam facilmente percebidas pelo leitor, mas estão aí para apreciação. Dessa 

forma, há de se entender que se for apresentado na narrativa um elemento, tem de se 

pensar e analisar até que ponto esse objeto ou essa imagem significa estritamente o que 

está sendo falado ou apresenta ou ideia figurada, esses elementos grifados servem para 

construir a atmosfera de morte como preceitua Osman Lins (1976). Dessa forma, 

significado e significante se tornam cambiáveis de acordo com a construção poética.  

  

7.2 As coordenadas espaciais  

 

 Outra questão muito importante apresentada na obra são as coordenadas espaciais, 

apresentada por Borges Filho. Segundo ele, ao se analisar o espaço da narrativa pode-se 

iniciar o trabalho pelas coordenadas espaciais em que a narrativa estaria situada.  

Essa abordagem poderia se dar por eixos como horizontal e vertical; dentro do eixo 

horizontal ainda poderia se dividir em horizontal-frontal e horizontal-lateral, ocorrendo 

nesse eixo a oposição entre direito e esquerdo; no frontal, a oposição entre diante e 

atrás. Ainda no mesmo capítulo o autor aborda a coordenada da prospectividade – entre 

perto x longe. Após ele aborda as coordenadas quanto à centralidade, se centro ou 

periferia, além das ideias de vasto x restrito, se interior x exterior (BORGES FILHO, 

2007, p. 57-58). 

  

 O autor trabalha essas coordenadas de forma bem didática, podendo, para alguns, 

parecer excessivamente esquemática, mas poderá lançar luz sobre o inventário da 

apresentação do espaço na obra em questão. Veja a síntese apresentada  

 

1. Lateralidade: direito/esquerdo; 
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2. Frontalidade: diante/atrás; 

3. Verticalidade: alto/baixo; 

4. Prospectividade: perto/longe; 

5. Centralidade: centro/periferia; 

6. Amplitude: vasto/restrito; 

7. Interioridade: interior/exterior (BORGES FILHO, 2007, p.60). 

 

 Primeiramente é importante ressaltar que o autor citado conceitua topoanálise de 

forma diferente da apresentada por Bachelard. Para esse seria o estudo dos espaços 

íntimos, para aquele, o espaço abarcaria também a vida social e todas as relações do 

espaço com a personagem (BORGES FILHO, 2007, p.33).  

 

 Explicado esse ponto, observa-se que, na narrativa de Lima Barreto, as 

coordenadas espaciais estarão presentes em quase toda a obra. Logo no início o narrador 

preocupa-se em afirmar que a rua de Joaquim do Anjos estava situada no plano e que 

em determinadas épocas do ano alagava. Nessa oportunidade o narrador intruso 

aproveita para tecer algumas críticas à edilidade.  

 

A rua em que estava situada a sua casa se desenvolvia 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... indicando que tal via 

pública devia merecer mais atenção da edilidade (BARRETO, 2012, 

p. 64).  

 

Essa crítica é justificada porque a cidade do Rio de Janeiro passava por grandes 

transformações em termos de saneamento, contudo a atenção da administração se 

voltava para a região central da cidade. Atendia-se apenas a elite, deixando o resto da 

população desatendida.  

 

Por esse intrincado labirinto de ruas e bibocas é que vive uma grande 

parte da população da cidade, a cuja existência o governo fecha os 

olhos, embora lhe cobre atrozes impostos, empregados em obras 

inúteis e suntuárias noutros pontos do Rio de Janeiro (BARRETO, 

2012, p. 64).  

 

 Observa-se que se há um espaço situado no plano, logo haveria um situado no alto 

e outro no baixo. Têm-se as três coordenadas espaciais apresentadas por Borges Filho. 

No caso da obra Clara dos Anjos o ponto central, base, seria o plano. Não apenas por se 
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tratar na física ou na geografia como sendo o ponto de equilíbrio30. Havendo geralmente 

uma positividade no alto, não necessariamente sendo o céu e uma negatividade no 

baixo, ou abaixo. O plano seria, geometricamente falando, um conjunto de retas 

perpendiculares, sem a presença de curvas, sejam elas para que direção fosse: direita, 

esquerda, acima ou abaixo. Geograficamente, seria uma superfície sem relevos, os 

conceitos se intercruzam, significando uma área sem acidentes31.  

 

 Ainda sobre as coordenadas espaciais, Borges Filho apresenta um eixo horizontal-

frontal em que se poderá haver o posicionamento diante x atrás (BORGES FILHO, 

2007, p. 57). Longe x perto; dentro x fora, interior x exterior (BORGES FILHO, 2007, 

p. 58). Todas essas coordenadas poderão ser observadas e apreendidas no momento em 

que o foco da narrativa estará na habitação, na casa. Associada ao pensamento de 

Bachelard acerca da imagem simbólica representada pela casa, poder-se-á perceber 

como o autor utilizará desses elementos para caracterizar e conduzir a narrativa em 

Clara dos Anjos e como todos esses elementos espaciais contribuem para o 

desenvolvimento da narrativa.  

  

Pode-se perceber claramente esse posicionamento espacial na narrativa. Cassi 

encontra-se com Lafões no alto de uma serra da piedade (BARRETO, 2012, p. 167). O 

caminho percorrido por Marramaque para sua casa era de cheio altos e baixos “subiu a 

ladeira, para depois descer o barranco” (2012, p. 239). O caminho percorrido por Cassi 

na cidade era sempre descendo “Tomou a Rua do Ouvidor e foi descendo” (2012, p. 

259). O narrador faz questão de apresentar as coordenadas geográficas enquanto 

apresenta as personagens e os locais em que estão. Percebe-se que a narrativa apresenta 

um desenvolvimento espacial, um deslocamento entre espaços, ora situados no alto, no 

plano ou no baixo.  

Via de regra, as personagens sempre se deslocam entre um ponto a outro. 

Revezam entre espaços abertos e fechados. Há um pensamento geralmente associado a 

essas coordenadas espaciais de alto e baixo de que no alto esteja o bem, o positivo 

                                                 
30 Na física clássica, define-se equilíbrio estático como o arranjo de forças atuantes sobre determinado 

corpo em repouso de modo que a resultante dessas forças tenha módulo igual a zero (Disponível em 

<<https://www.infoescola.com/fisica/equilibrio-estatico/>> acessado em 25 out. 18).  
31 Acidentes geográficos são variações no relevo terrestre, e podem ser divididos em duas categorias: 

acidentes naturais, como lagos, rios, montanhas, vales, serras, etc.; e acidentes artificiais, como casas, 

cidades, pontes etc. (Disponível em <<https://www.infoescola.com/geografia/acidentes-geograficos/>> 

acessado em 25 out. 18). 

https://www.infoescola.com/fisica/equilibrio-estatico/
https://www.infoescola.com/geografia/acidentes-geograficos/
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enquanto no baixo esteja sua oposição. Utilizando essa oposição, o narrador muitas 

vezes, ao apresentar Cassi, faz questão de apresentar verbos ou ideias que expressem 

essa negatividade. Outro fato a ser considerado é que, na casa dos pais, ele ocupa o 

quarto que fica no porão e ainda por cima nos fundos da casa. Todos esses elementos 

serão tratados mais detalhadamente mais à frente.   

 

 Se estão abaixo ou acima; se estão dentro ou fora; se estão perto ou longe, todas 

essas coordenadas estão relacionadas não só ao posicionamento social da personagem 

como também ao desenvolvimento na narrativa.  

 

O estudo da casa, ou das casas apresentadas na narrativa será uma forma de 

enquadramento tanto da personagem social e psicologicamente falando como também 

essa imagem terá influência sobre a personagem e servirá para o desenvolvimento da 

história. A casa, ou a posição na casa, se dentro, fora, acima, abaixo, frente ou fundos 

servirão para a caracterização da personagem e servirá para a aplicação da teoria de 

Osman Lins (1976) quanto à função do espaço.  

 

Bachelard afirma que  

 

Para um estudo fenomenológico dos valores da intimidade do espaço 

interior, a casa é, evidentemente, um ser privilegiado, sob a condição, 

bem entendido, de tomarmos, ao mesmo tempo, a sua unidade e a sua 

complexidade, tentando integrar todos os seus valores particulares 

num valor fundamental (BACHELARD, 1989, p. 199). 

 

 A casa em Clara dos Anjos estará em oposição da ideia de rua e toda sua 

significação. Ter-se-á a imagem de intimidade, de reclusão, de proteção. Clara será uma 

personagem, a semelhança de sua mãe que fará sua trajetória envolvida no ambiente 

doméstico e raras vezes haverá contato com o mundo externo. Esse mundo externo 

entrará em sua casa pela janela e ela será contaminada.  

  

 Machado de Assis, em Dom Casmurro através de um narrador autodiegético, que 

relata sua própria história e apresenta as outras personagens segundo seu 

posicionamento na história. Nessa narrativa não há a possibilidade de as outras 

personagens apresentarem sua versão dos fatos, pois é Bentinho quem reconstrói a casa 

da infância noutro lugar.  
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A casa em que moro é própria; fi-la construir de propósito, levado de 

um desejo tão particular que me vexa imprimi-lo, mas vá lá. Um dia. 

há bastantes anos, lembrou-me de reproduzir no Engenho Novo a casa 

em que me criei na antiga Rua de Mata-cavalos, dando-lhe o mesmo 

aspecto e economia daquela outra, que desapareceu. Construtor e 

pintor entenderam bem as indicações que lhes fiz: é o mesmo prédio 

assobradado, três janelas de frente, varanda ao fundo, as mesmas 

alcovas e salas. Na principal destas, a pintura do tecto e das paredes é 

mais ou menos igual, umas grinaldas de flores miúdas e grandes 

pássaros que as tomam nos blocos, de espaço a espaço. Nos quatro 

cantos do tecto as figuras das estações, e ao centro das paredes os 

medalhões de César, Augusto, Nero e Massinissa, com os nomes por 

baixo... Não alcanço a razão de tais personagens (MACHADO DE 

ASSIS, 2016, p.7). 

 

 Como foi dito acerca desse narrador relata sua história. Ele afirma que fez 

reconstruir a casa de acordo com a da infância. Reproduz as telas de Cesar, de Augusto, 

de Nero e de Massinissa, contudo alega não saber o motivo de tais telas. Se a 

reconstrução é feita de propósito e ele alega tentar reconstruir o passado de Mata-

cavalos em Engenho Novo, há nessa frase uma incoerência. Na verdade, as imagens são 

muito elucidativas para a narrativa desenvolvida. Todas essas pessoas representadas na 

casa foram traídas de uma forma ou outra. Então, essas imagens, não estão 

desnecessariamente na narrativa. Elas servem para reforçar a ideia desenvolvida por ele.  

 

 Outra questão é que, segundo Bachelard  

Nossa alma é uma morada. E quando nos lembramos das “casas”, dos 

“aposentos”, aprendemos a “morar” em nós mesmos. Vemos logo que 

as imagens da casa seguem nos dois sentidos: estão em nós assim 

como nós estamos nelas. Essa trama é tão múltipla que nos foram 

necessários dois longos capítulos para esboçar os valores das imagens 

da casa (BACHELARD, 1978, p. 197). 

 

 Reconstruir a casa da infância funcionaria como uma forma de colocar no meio 

externo o que já ocorre no plano íntimo. Bentinho começa primeiro pela reconstrução 

do espaço físico para depois expor emocionalmente pela narrativa o restante de sua 

vida. Não seria possível a recordação de um determinado momento em sua vida sem a 

reconstrução espacial do local em que essas recordações ocorreram. Isso porque tempo 

e espaço estão unidos e é na casa que começa sua narrativa de vida, é nela que conhece 

Capitu e tudo que a ela estaria relacionado e é nela que terminaria, unindo, como ele 

mesmo diz “atar as duas pontas da vida, e restaurar na velhice a adolescência” 

(MACHADO DE ASSIS, 2016, p. 7). 
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 A casa da infância integra-se com a da maturidade, porque a casa  

É o primeiro mundo do ser humano. Antes de ser “atirado ao mundo”, 

como o professam os metafísicos apressados, o homem é colocado no 

berço da casa. E sempre, em nossos devaneios, a casa é um grande 

berço. Uma metafísica concreta não pode deixar de lado esse fato, 

esse simples fato, na medida em que esse fato é um valor, um grande 

valor ao qual voltamos em nossos devaneios. O ser é imediatamente 

um valor. A vida começa bem; começa fechada, protegida, agasalhada 

no seio da casa (BACHELARD, 1978, p. 201).  

 

7.3 Casas  

 Joaquim dos Anjos era em Mineiro de Diamantina, veio para o Rio de Janeiro 

acompanhando um engenheiro inglês. Quando da partida desse para a Inglaterra, deu-

lhe dinheiro para voltar a sua terra, umas perneiras, um cachimbo e uma lata de fumo. 

Joaquim desfez de quase tudo e resolveu não voltar. Enquanto tinha dinheiro ficou a 

passear pelo Rio e aprendeu a fumar. Quando o dinheiro acabou pensou em arrumar um 

emprego. Nomeado carteiro, tratou logo em se casar e com o dinheiro da herança de sua 

mãe comprou sua casa no subúrbio carioca.  

 O narrador menciona que Joaquim chamava sua casa de “casita” e “buraco”, mas 

ele mesmo chama-a de “casucha”. O termo utilizado pelo dono não significa apenas 

uma casa pequena, mas é um tratamento carinhoso por ele. O narrador quanto ao 

emprego de “buraco”, coloca-o entre aspas como forma de mostrar uma imagem de 

distanciamento da casa do local de trabalho, local em que se “esconderia”. Da mesma 

forma, percebe-se que narrador, ao chama-la de “casucha” demonstra afetividade e 

carinho em relação à personagem e não sendo pejorativo, como se poderia imaginar 

pelo emprego da palavra. 

 Em todo caso era uma casa pequena constituída de dois quartos, um situado nos 

fundos da casa outro com a sala de visitas, o dos fundos dava para a sala de jantar; 

cozinha em um puxado aos fundos banheiro, janela para o quintal. O lote tinha tamanho 

relativamente grande com dois ou três pés de laranjeiras, um de limão-galego, 

mamoeiros e um grande tamarineiro copado bem nos fundos onde Joaquim e os amigos 

bebiam e jogavam aos domingos. A frente da casa dava para a rua principal e as outras 

casas da rua seguiam o modelo antigo do subúrbio, ao gosto do chalé.  
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 Segundo Osman Lins (1976), o espaço social seria a natureza modificada pelo 

homem, casa, rua etc. desta forma o lugar em que estava edificada a casa de Joaquim 

dos Anjos serviria para enquadrá-lo socialmente. Logo no início do narrador de que 

aquele povo estaria esquecido pela administração municipal deixa isso mais claro. Vale 

destacar que, se há um local representativo do esquecimento por oposição, haveria 

também um lugar de não esquecimento. Se há um “aqui” há um “lá”. 

 Segundo a ocupação do territorial da cidade do Rio de Janeiro, os setores mais 

próximos do centro da cidade seriam mais prestigiados. Desta forma, pela ocupação 

espacial perceberia que o afastamento do centro seria representativo do afastamento 

social. Não estranhamente, a maioria dos moradores da periferia mais distantes seriam 

de negros e brancos pobres e os bairros mais próximos de homens brancos e 

socialmente mais prestigiados.  

A residência dos pais de Cassi ficava num subúrbio tido como 

elegante, porque lá também há estas distinções [...] A casa da família 

do famoso violeiro não ficava nas ruas fronteiras à gare da Central 

(Meier); mas, numa transversal, cuidada, limpa e calçada a 

paralelepípedos. Nos subúrbios, há disso: ao lado de uma rua, quase 

oculta em seu cerrado matagal, topa-se uma catita, de ar urbano 

inteiramente. Indaga-se por que tal via pública mereceu tantos 

cuidados da edilidade, e os historiógrafos locais explicam: é porque 

nela, há anos, morou o deputado tal ou o ministro sicrano ou o 

intendente fulano (BARRETO, 2012, p 196). 

 

  Logo pela localização, observa-se que a família de Cassi dispunha de maior 

prestígio social. A rua era limpa e calçada, afastada da vista dos curiosos. O narrador 

interroga o porquê de tamanha deferência com esse local em detrimento com a rua de 

Clara dos Anjos que era importante porque era rota de transporte de mercadorias? Ele 

mesmo responde dizendo que ali morou um deputado ou ministro, ou seja, além da 

proximidade com o centro da cidade há também interferência política instalada.  

  

 A obra está repleta de oposições, personagem x personagem, contudo em alguns 

momentos o narrador aporá seu posicionamento social. Noutros momentos porá esse 

posicionamento na fala de algum personagem que sairá na defesa deste ou daquele 

político. Em suma, tanto narrador ou personagem demonstrará um viés crítico na obra, 

fazendo as vezes do autor que, noutras obras também fará o mesmo o que permite notar, 

com isso, um procedimento de Lima Barreto em suas obras.  
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 A casa de Cassi, como o narrador aponta, tinha boa aparência. Fato esse 

antagonizando com a de Clara, que o narrador não emite conceito de valor, 

simplesmente a descreve como tendo a estrutura inicial de um chalet, mas que, com o 

passar do tempo, foi sendo modificada, mostrando que a evolução da casa estava 

associada diretamente à evolução financeira do proprietário “com [...] sua vagarosa, mas 

segura, prosperidade, pôde ir, também devagar, aumentando o imóvel, dando um 

aspecto de boa burguesia remediada” (BARRETO, 2012, p 196).  

  

 A casa poderia ter dois pavimentos, mas o narrador não deixa claro isso. Diz 

apenas que as janelas que davam para a rua tinham sacada. Contudo, como há uma 

escada para entrar na casa, essas janelas, por estarem acima do nível da rua, poderiam 

ter uma sacada. De qualquer forma, percebe-se pela localização espacial que a 

residência dos Azevedo está em um ponto mais elevado. Não como a casa do Poeta 

Flores e Lafões, situadas no alto do morro da Piedade, mas acima do nível da casa de 

Joaquim. Socialmente e geograficamente estavam separados.  

 

Devido ao fato de o terreno ter ligeira inclinação, havia um pequeno puxado aos 

fundos com porão, onde morava Cassi depois de expulso do seio da casa pelo pai. Para 

entrar no corpo da casa pela frente ou pelos fundos havia uma escada, deixando claro 

que a casa em si estava acima do nível do terreno, diferentemente da casa de Clara que 

ficava no plano.  

 

 Semelhantemente à Clara, Cassi dormia nos fundos da casa. Poder-se-ia pensar 

com isso que fundos e frente da casa teriam igual valor visto que as principais 

personagens ocupavam, em tese, a mesma posição espacial em suas casas. Entretanto, 

trata-se de posições completamente diferentes. Clara ficava nos fundos da casa como 

medida protetiva, como demonstração dos cuidados a ela reservados pelos pais, nesse 

caso “os fundos” seriam positivos. No caso de Cassi, “os fundos” era castigo, era 

isolamento como pena e não como proteção, nesse caso, seria negativo. Em ambos 

casos, a posição era representação dos cuidados paternos. Por um lado, extremo, e, por 

outro, abandono. 

 

 Essa forma de utilização dos fundos da casa era particular no caso da família de 

Cassi. No caso de Joaquim, era nos fundos que ele se reunia com os amigos para jogar e 
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beber (BARRETO, 2012, p. 45). Foi nos fundos da casa que a festa de quinze anos de 

Clara se passou. Na casa de Lafões, a frente parecia descuidada, mas nos fundos ficava 

a horta de onde recolhia alimentos para sua casa (p.114). Pelo conjunto das residências 

apresentadas, a parte anterior das casas eram sempre positivas exceto na casa de Cassi, 

lá, os fundos eram o local de depósito de coisas velhas, sem préstimo, aquilo que a 

família refugava, mas que não podiam jogar fora, como era o caso do filho (p. 197). 

 

Os pais de Clara procuravam de todas as formas protege-la do mundo exterior, da 

rua. Enquanto isso o pai de Cassi passava enormes períodos sem ao menos ver o filho. 

Em todos ambos os casos os mimos maternos tornaram os filhos incapazes de uma vida 

social. Todavia, no caso da mulher, essa falta de educação ocasionaria maiores 

problemas, pois dona Salustiana cuidava das filhas de forma diferente da forma que 

cuidava do filho. A culpa era sempre das mulheres que se aproximavam dele. Até 

mesma Clara, em determinado momento, esboça o mesmo pensamento “as moças são 

muito oferecidas [...]” (BARRETO, 2012, p.151). Essa frase demonstra que a 

responsabilidade estava mais nas mãos da mulher e não na dos homens.  

 

Novamente, falando-se em oposição. Observa-se que para a mãe de Clara, a casa 

representava a imagem de proteção, ela era “sedentária e caseira” (BARRETO, 2012, p. 

45). Evitava de todas as formas que a filha pisasse na rua. “Essa clausura mais 

alanceava sua alma para sonhos vagos, cuja expansão ela encontrava nas modinhas e em 

certas poesias populares” (BARRETO, 2012, p. 84). O importante, em relação às 

modinhas, era que todos na casa de Clara gostavam delas. Joaquim escrevia e musicava 

algumas letras, cuja a filha tinha o trabalho à noite de fazer cópias, aumentando ainda 

mais seu contato com essa atmosfera e esse contato em sua alma sentimental tornava-o 

terreno fértil para propagar-se e torna-la mais susceptível à ação de Cassi. 

 

 O emprego da palavra “clausura” deixa claro o posicionamento antagônico de 

Clara e sua mãe. O narrador descreve como sendo o misto entre a mãe e o pai. Assim, 

Joaquim gostava de modinhas e vivia na rua; por outro lado, Engrácia era inerte, 

passiva. Ativa nos trabalhos domésticos, mas incapaz de iniciativas, dependia em tudo 

do marido, a quem cabia as responsabilidades de levar tudo para casa: a finalidade de 

sua vida direcionava para o casamento e a educação não era importante, pois o que 

importava era cuidar da casa e do marido.  
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era incapaz do que é verdadeiramente educação. Ela não sabia 

apontar, comentar exemplos e fatos, que iluminassem a consciência da 

filha e reforçassem-lhe o caráter, de forma que ela mesma pudesse 

resistir aos perigos que corria (BARRETO, 2012, p. 100) 

 

 Por uma estranha coincidência, Dona Engracia contaminou a filha desse 

pensamento de dependência do marido. Entendia ela que parecia feio uma mulher 

ganhar seu sustento com o trabalho. Pensamento esse que era muito criticado pelo 

narrador que acrescenta 

 

A filha do carteiro, sem ser leviana, era, entretanto, de um poder 

reduzido de pensar, que não lhe permitia meditar um instante sobre 

seu destino, observar os fatos e tirar lições e conclusões. A idade, o 

sexo e a falsa educação que recebera tinham muita culpa nisso tudo; 

mas sua falta de individualidade não corrigia a sua obliquada visão de 

vida (BARRETO, 2012, p. 151). 

  

Da união desse Joaquim e dessa Engrácia nasceu Clara, filha da casa e da rua, 

com sonhos de liberdade, mas presa a sua dupla condição de mulher e de negra. Para 

Clara a casa seria uma clausura, contudo não tinha sido educada para a rua. “Na rua, 

Clara pensou em tudo aquilo [...] Agora é que a noção exata da sua real situação na 

sociedade [...] A educação que recebera, de mimos e vigilâncias, era errônea” 

(BARRETO, 2012, p. 21). A constatação chega no momento em que ela é colocada para 

fora da casa de seu algoz e se sente completamente abandonada. A oposição rua x casa 

está consumada. Tende-se a valorizar, com isso, a imagem da casa em detrimento da 

rua, todavia, o importante seria a conciliação dos dois elementos.  

 

Dentro da composição da imagem representativa da casa, uma questão importante 

é como ela é apresentada. Neste trabalho em vários momentos foi dito que o espaço 

desempenha uma função na narrativa. Segundo Osman Lins (1976), o estudo de uma 

personagem não será completo se não for analisado sua caracterização. Nela está o 

espaço em que ela está inserida, os objetos, os móveis, tudo interfere e auxilia na sua 

composição. Entretanto, Clara está inserida em uma casa e seus movimentos, na maioria 

das vezes é do corpo da casa para o quarto e o que de mais importante lhe ocorre é nele, 

suas constatações e inquietações. Foi no quarto em que ela ouviu os comentários da mãe 

sobre Cassi, foi no quarto em ela recebera o amante na calada da noite, foi nele que 

sentiu o desapontamento de seu abandono. Todavia esse ambiente é apenas citado, não 
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há uma descrição de como ele seja, seus objetos, seus móveis; sabe-se apenas que o 

lugar em que ela se recolhe para chorar e esperar pelo amor.  

  

Segundo Lucker, a casa seria o centro sagrado, onde o homem está perto de Deus 

(2003, p. 119). Bachelard (1978, p. 200) afirma que “todos os abrigos, todos os 

refúgios, todos os aposentos têm valores de onirismo consoante”. Assim esse lugar era o 

quarto de Clara. Apesar da ausência de detalhes do espaço, percebe-se que nesse lugar 

íntimo há uma janela. A imprecisão, assim chamada por Osman Lins (1976, p.91) não 

interferirá no desenvolvimento das ações das personagens porque a maioria delas 

ocorrem não no plano físico. O ponto importante nesse espaço é que é nele em que a 

personagem vive seu conflito, tendo sua consumação na constatação de que nada é na 

sociedade carioca da época, de que ela não era uma mulher como as outras, por ser 

negra, era menos no conceitos de todos (BARRETO, 2012, p. 198).  

 

A janela do quarto de Clara, além de servir como passagem para que Cassi a 

possuísse.  

A janela é um objeto onírico que traz para o interior um mundo de 

beleza e maravilhamento. A janela abre-se para o mundo. Olha, vê, 

contempla, mas nada diz. Através da janela, o sonhador sonha, medita, 

indo além da contemplação panorâmica percebendo que o mundo é 

grande, mas ele pode ser maior na medida em que se afasta do tempo 

horizontal que corrói a vida, a alma e o seu coração, dissolvendo-o no 

fluxo do tempo.  

A janela simboliza a apreensão de um mundo em devir que se oculta 

em seu interior (ALVAREZ FERREIRA, 2013, p.120). 

 

 É através da janela que dava para os fundos da casa, diante do cenário do infinito 

que Clara percebe a imensidade do universo e de que nele também havia manchas 

negras. Essa constatação deixa-a triste e combina com seu estado de espírito. Ansiava 

pela vinda do amado, mas, a cada minuto, suas esperanças desapareciam ao mesmo 

tempo que os raios do sol apareciam.  

 

Clara dos Anjos, meio debruçada na janela do seu quarto, olhava as 

árvores imotas, mergulhadas na sombra da noite, e contemplava o 

céu profundamente estrelado. Esperava. Fazia uma linda noite sem 

luar; era silenciosa e augusta. As árvores erguiam-se hirtas e se 

recortavam na sombra, como desenhadas. Nem uma aragem corria; 

mas estava fresco. Não se ouvia a mínima bulha natural. Nem o 

estridular de um grilo; nem o piar de uma coruja. A noite quieta e 

misteriosa parecia aguardar quem a interrogasse e fosse buscar no 
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seu sossego paz para o coração...Correu com o pensamento errante 

toda a extensão da parte do céu que avistava. Voltou ao Cruzeiro, 

em cujas proximidades, pela primeira vez, reparou que havia uma 

mancha negra, de um negro profundo e homogêneo de carvão 

vegetal. Perguntou de si para si: 

- Então, no céu, também se encontram manchas? 

(BARRETO, 2012, p. 183). 

 

Ela comparava-se com a natureza, com aquele que céu que a partir de agora tinha 

“manchas”, não era mais pura e não tinha marido, elementos importantes naquela época, 

principalmente para uma mulher de negra. No início ela deixa a janela aberta para 

encontrar com seu amado, mas, ao final, a janela está semiaberta, não acredita mais na 

sua volta.  

 

É sentada a beira de uma janela que Lafões vê Cassi na Piedade. É dos fundos da 

casa que surge Edméia para anunciar a Cassi que era seu opositor na casa de Joaquim. 

Essa menina foi quem abrira os portões para Cassi entrar e o anuncia (2012 p.90) e, 

ainda sobre esse elemento figurativo, é pela janela da sala de jantar que Cassi ouve a 

declaração de seu pai de que ele não aceitaria em sua mesa alguém que não saiba 

respeitar as filhas dos outros (BARRETO, 2012, p. 118).  

 

Em Flores vê-se  

A sala de visitas era a mesma de há vinte anos. Tinha resistido a 

todas as mudanças e todas as despesas. Um sofá austríaco, velho, 

esburacado; duas cadeiras de braço da mesma marca, um trio de 

cadeiras de todos os feitios. Pela parede, além de outros, um 

magnífico retrato a óleo de pintor, feito por uma celebridade, 

quando nos seus começos. Uma velha estante de ferro com 

brochuras espandongadas e uma mesa furada com toalha de 

aniagem, bordada a lã de várias cores Tinteiro, canetas e o mais 

para escrever (BARRETO, 2012, p. 140). 

 

 Nos outros momentos a ambientação é franca, mas de forma imprecisa. Não há 

preocupação de se falar como era a cama de Clara, os aposentos de Cassi, a sala ou 

cozinha de Joaquim. Dessa forma, os moveis são apresentados aleatoriamente, sem 

preocupação de apresentar detalhes.  

 

Sobre a ambientação dessas moradias, o narrador geralmente a faz de forma 

franca. Limita-se a apresentar o imóvel. Raramente apresente um juízo de valor, como 
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quando diz que a casa não se preocupa muito em apresenta-las de forma detalhada, 

exceto na descrição da casa do poeta Flores.  

 

Na mesma cena observa-se que há uma mudança na ambientação, passando de 

franca para obliqua ou dissimulada como na cena “- Às vezes, bem; às vezes, mal - 

conforme a lua. Já tomaste café? Embora dissesse que sim, Flores teimou em servir-lhe 

outra xícara, que foi buscar à cozinha [...] Flores voltou com as xícaras cheias, pão e 

manteiga. Depositou tudo na mesa e sentou-se” (BARRETO, 2012, p. 140). Observa-se 

que as xícaras não aparecem na descrição do cenário e aparecem ao mesmo tempo da 

ação da personagem, os verbos utilizados “voltar”, “buscar”, “depositar” e “sentar” 

apresentam uma ação praticada pela personagem ao mesmo tempo em que o objeto 

cênico é apresentado. 

  

Osman Lins (1976), sobre ambientação32 afirma que na ambientação franca o 

cenário é apresentado pelo narrador, mesmo que haja uma personagem inserida nesse 

espaço; na ambientação dissimulada ou obliqua a personagem é ativa e há um íntimo 

enlace entre ação e espaço. Sobre a mudança entre a forma de ambientação e de 

apresentação do cenário no caso de Flores, um dos fatores que pode ser mencionado é a 

estreita relação entre essa personagem e o autor da obra, pois os problemas vivenciados 

pela personagem também são vividos pelo autor.  

  

Nada no cenário, como na narrativa, ocorre por acaso. Assim, a apresentação do 

cenário, ainda que de forma imprecisa, interfere na narrativa. Todos esses elementos 

estão interligados como ensina Lins. Todos eles são pertencentes ao cenário e 

contribuem de alguma forma para o desenvolvimento da narrativa. Desse modo, a 

posição de Clara, de Cassi, de Engrácia ou Joaquim está intimamente interligado ao 

elemento casa e a forma como esses elementos são apresentados e se desenvolvem. 

 

 

                                                 
32Borges filho acerca da ambientação prefere utilizar o termo “espacialização” para que não haja confusão 

do leitor para ambiente. Quanto aos tipos de ambientação nada muda.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 No início desse trabalho eu tinha uma visão sobre a obra de Lima Barreto, de 

como ele foi capaz de elevar a posição do negro ao primeiro plano da obra literária. 

Posteriormente, com o desenvolvimento do trabalho, percebi que todo esse processo 

fazia parte de uma visão de mundo singular e conflitante com seu tempo, ou seja, a 

preocupação em retratar o negro de forma verossímil, fazer com ele se tornasse 

protagonista de sua própria narrativa. 

 Se a intenção inicial de Lima era de construir uma história da escravidão negra no 

Brasil em Clara dos Anjos ele conseguiu dar um grande passo nesse sentido, 

infelizmente sem conclusão devido a sua morte prematura. As mudanças no seu projeto 

inicial não significaram perdas, porque todas as facetas que seriam exploradas em Clara 

foram transferidas para outras personagens. Essa obra poderia ser considerada a obra 

mais trabalhada e aguardada por ele, afinal segundo o historiador Francisco de Assis 

Barbosa, que estudou suas obras, havia informações de que Lima Barreto estaria 

trabalhando nela desde 1904, bem antes da publicação de seu primeiro romance.  

Outro detalhe importante no romance é a forma peculiar de narração, desenvolve 

cada capitulo como se fosse uma narrativa única. Dessa forma, ele conseguiu dar um 

desenlace todo especial à morte de Meneses. Outrossim, os capítulos parecem estar 

desconectados um do outro, como se fossem unidades autônomas, não havendo 

necessidade de que uma ação iniciada em um termine no outro, mas, no final, se 

completam, apesar disso.  

Na narrativa as personagens negras são apresentadas sem preconceito, em 

momento algum o narrador refere-se a Clara como sendo mulata. Essa fala pertence a 

outros personagens que tentam lembrar quem ela é em uma sociedade preconceituosa e 

excludente. O único momento em que isso acontece, a fala é da personagem, que em um 

momento ímpar, parece ter consciência de quem é naquela sociedade. Ele, na 

apresentação das personagens, mostra a gradação da cor, evidenciando a posição que ela 

ocupa na sociedade.  

 Lima Barreto considera que a literatura tem uma função social, que o autor precisa 

de alguma forma contribuir para o crescimento das pessoas. Utiliza-se, assim, do 
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romance para representar e demonstrar aos homens sua realidade. Desse modo, sua obra 

é considerada como sendo uma obra militante, engajada em uma causa, em razão: 

denunciar os males da sociedade os sentimentos de desacordo com o mundo. Desta 

forma, de acordo com sua ideologia, de acordo com seu compromisso com a sua classe, 

aquilo que para muitos poderia ser um defeito passa a ser uma qualidade.  

 O fato de ele ter vivido em um momento de transição não só na literatura como 

também na sociedade pode ser facilmente percebido na sua produção artística, 

principalmente nesta obra que também serve para revelar a crítica de Lima Barreto ao 

papel da mulher que era direcionada para o casamento, que não procurava, nem podia 

ter qualquer conhecimento que fosse além daqueles que eram próprios para as donas de 

casa. Clara sentia que seu papel era de se casar e cuidar do marido, sentia que ganhar 

dinheiro com seu trabalho não seria algo aconselhável. Sentia que seu papel era servir 

seu pai e, posteriormente, seu marido.  

 Todavia, para as mulheres de sua condição social, o casamento era mais difícil. 

Dificilmente se casavam por amor, mas por conveniências. Clara era iludida pelo 

ambiente de modinhas que transcrevia para o pai, acreditava que poderia se unir a 

homem por amor, acreditava no amor romântico que a tudo supera, que a tudo vence, 

mas se esquecia que no amor romântico a união era feita entre iguais. Depois de 

seduzida, engravidada, abandonada pelo amado, desprezada pela mãe de seu algoz, tem 

a maior revelação de sua vida, de que não era nada na sociedade “nós não somos nada 

nesta vida” (BARRETO, 2012. p. 198).  

 Outra questão presente na obra foi o fato de Lima Barreto situá-la inteiramente no 

subúrbio, dizendo até que ele “é o refúgio dos infelizes”. Esse espaço ocupado pelo 

homem negro também seria ocupado por todos aqueles que de alguma forma perderam 

tudo na vida. Nesse contexto, homens brancos livres e estrangeiros encontram nesse 

espaço físico e social o local propício para reconstruírem suas vidas e a descrição dos 

ambientes, o deslocamento das personagens serve para criar atmosferas; são formas de 

caracterização e anunciação de desenlace da narrativa.  

 A teoria de Osman Lins cai como uma luva na análise dessa obra porque encontra 

quase todas as suas hipóteses trabalhadas. Com esse trabalho Osman Lins contribui para 

destruir, se não totalmente, mas consideravelmente o lugar comum de que Lima Barreto 
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é autobiográfico e de que seu trabalho seria uma exposição de seu sentimento de negro 

marginalizado. O espaço poder ser considerado o grande personagem da narrativa, 

porque ele possibilita, interfere e influencia, além de outras coisas, o desenvolvimento e 

desenlace da narrativa. As oposições entre personagens e personagens, entre estes e o 

meio, entre eles e o espaço estarão presentes e serão utilizados para que o narrador teça 

suas considerações sobre tudo que julgar pertinente.  

 Na verdade, a obra de Lima Barreto foi e é um grande manifesto de elevação de 

uma raça marginalizada que sofre constantemente o processo de branqueamento e de 

negação de sua cultura a um patamar de pessoa, de construção da identidade da pessoa 

negra em uma sociedade, em uma época tão conturbada como o início do século XX. O 

autor não se limita em apresentar as personagens, mas apresenta sua narrativa própria, 

mostrando suas particularidades, suas ambições e principalmente como a cor de sua pele 

pode interferir nessa narrativa.  

 Finalmente, a união da teoria do espaço romanesco com o objetivo de construção 

de uma história da escravidão encontrou uma perfeita combinação. Dessa forma, o 

teórico e o romancista encontraram a junção perfeita e coube ao primeiro uma grande 

contribuição no papel de resgate do autor para a posteridade. Esperamos também que 

este trabalho possa somar aos milhares que foram produzidos sobre Lima Barreto e 

ajude a desmistificar o lugar comum que foi construído a seu respeito.  
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