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RESUMO 

 

 

O principal objetivo deste trabalho é verificar a presença do oprimido como 
protagonista, dentro das características postas por Paulo Freire, na literatura de Lima 
Barreto, além dos desdobramentos que esse protagonismo pode oferecer como ato 
simbólico de inserção desses oprimidos num meio restrito a determinadas características 
sociais de personagens.  Os aspectos literários que envolvem a criação e a inserção do 
oprimido como protagonista serão mediados pelo conceito de estruturalismo genético, 
proposto por LucienGoldmann como teoria literária. O estudo do contexto histórico e 
cultural são de extrema importância para estabelecer as relações homólogas da estrutura 
textual com a estrutura social. Por meio dessa perspectiva do oprimido como 
protagonista, estudaremos o princípio de conscientização proposto por Paulo Freire, 
relacionando-o com os personagens de Clara dos Anjos. Os aspectos de relacionados à 
Educação, simbolicamente trabalhados por Lima Barreto, serão estudos à luz dos 
conceitos do educador Paulo Freire.  

PALAVRAS-CHAVE: Literatura, Educação, Protagonista, Oprimido, Estruturalismo 
Genético, Conscientização.  

 

 

ABSTRACT 

 

The main objective of this work is to verify the presence of the oppressed protagonist , 
within the characteristics posed by Paulo Freire in Lima Barreto literature and the 
developments that this role can offer as a symbolic act of inserting these oppressed 
through a restricted to certain social characteristics of characters . The literary aspects 
that involve the creation and insertion of the oppressed protagonist will mediated by the 
concept of genetic structuralism , as proposed by Lucien Goldmann literary theory . The 
study of the historical and cultural context are extremely important to establish the 
textual structure of homologous relationships with social structure . Through this 
perspective of the oppressed protagonist , we study the principle of awareness proposed 
by Paulo Freire , relating it with the characters of Clara dos Anjos . Aspects related to 
education , symbolically worked by Lima Barreto , will be studies to the concepts of the 
educator Paulo Freire . 

KEYWORDS: Literature, Education, Protagonist, Overwhelmed, Genetic 
Structuralism, Awareness.  
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INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação pretende estabelecer uma relação da razão literária de Lima Barreto, 

por meio do romance Clara dos Anjos, com o pensamento do educador Paulo Freire. 

Essa relação que tentaremos evidenciar se dará pela perspectiva da “matéria-prima” de 

criação dois autores, ou seja, o oprimido será o elemento essencial de nossos estudos.  

Acreditamos que definir o oprimido como matéria-prima não seja de modo algum 

pejorativo, pois aproximamos o substantivo do ato da transformação por si mesmo, já 

que o oprimido não é a matéria-prima do opressor e sim um dos resultados da opressão. 

O romance Clara dos Anjos é o nosso objeto de pesquisa e dele suscitarão os 

questionamentos sobre a apropriação dos dois autores sobre a utilização do oprimido 

como protagonistas de suas obras. 

Os elementos de estranhamento em relação ao tema surgiram após a leitura de um artigo 

da professora Regina Dalcastagnè. Neste artigo a professora elaborou uma pesquisa 

sobre o perfil dos protagonistas dos principais romances brasileiros em dois períodos 

distintos. Os universos de pesquisa foram escolhidos por uma razão específica, que era a 

situação política que os envolvia. O primeiro período ia de 1970 a 1980 e o segundo 

período ia de 1990 a 2000. O primeiro período estava condicionado ao regime militar e 

o segundo já estava livre das amarras da ditadura. Teoricamente o segundo período 

poderia ter mais liberdade na criação de protagonistas que abordassem determinados 

temas proibidos na ditadura e o próprio tipo de personagem estaria livre dos 

enquadramentos sociais que eram exigidos pelo regime. Para surpresa da pesquisadora o 

resultado foi o mesmo nos dois períodos, setenta por cento desses protagonistas eram: 

homem, branco, entre 35 e 40 anos, classe média e sem algum tipo de defeito físico. 

A personagem de Clara dos Anjos era negra, jovem e suburbana. O que dá uma 

vantagem imensa a Lima Barreto na criação dessa personagem é que ela fora escrita há 

quase cem anos antes do universo de pesquisa de Regina Dalcastagné. Existe outro fator 

que coloca Lima Barreto como um autor que rompe certas barreiras, que é o tempo em 

que ele vivia e a maneira da época conduzir o que era realmente uma criação literária de 

valor. O romance Clara dos Anjos foi inicialmente elaborado como um conto em 1904 e 

a personagem já possuía as características do futuro romance. Sabemos que a 

literaturanacional só viria a se consolidar com os elementos específicos da cultura 
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brasileira após a Semana de Arte Moderna em 1922. Até então, teoricamente, as regras 

eram ditadas pela Academia Brasileira de Letras, que definia o que era realmente 

literatura, ou seja, para se ter um valor literário teria que ter o aval e o “carimbo” da 

academia, além de ter como referência a literatura feita fora do Brasil, diga-se de 

passagem, o modelo francês. 

Se realmente levarmos a situação a uma discussão sociologicamente literária, notaremos 

que esse simulacro que define o que é alta literatura ainda impera sobre o modo de 

produção do autor, ou ainda pior, que os autores que têm acesso à publicação pertencem 

a uma elite que se coloca como protagonista de suas criações literárias. Num país em 

que a metade da população é negra e mais uma porção da outra é pluriétnica, a literatura 

ainda continua sendo demarcada como um terreno pertencente a um determinado 

círculo de eleitos. Com o desenvolvimento relacionado à tecnologia que possibilita a 

divulgação de material literário, a circulação de textos pela web democratizou bastante a 

inserção de tais textos na vida das pessoas, mas muitas editoras e críticos literários 

insistem em rotular determinados textos como literatura de borda, marginal ou algum 

outro termo que a afaste da oficialidade literária.  

 

 

A academia funcionava, nesse sentido, como uma entidade 
rigorosamente seletiva, espécie de órgão controlador de uma 
suposta qualidade estética a ser preservada como índice da 
intelectualidade brasileira e da condição do país como 
civilizada. Assim, a principal preocupação dos acadêmicos 
voltava-se – ainda que não como uma ação programática ou, 
ao menos, conscientemente programática – para a 
institucionalização do academicismo e, por extensão, de seus 
membros e dos ideais estéticos que professavam. (Silva, 
2013, p. 40) 

 

Obviamente que Maurício Silva está falando da situação acadêmica da virada do século 

XIX para o XX. Utilizamos tais observações como importante elemento de certificação 

de que isso ocorreu em dado momento histórico e que não são observações sobre 

questões atuais. Mas acreditamos que tais elementos de condicionamento e 

enquadramento à determinada construção literária ainda persistem, principalmente por 

questões mercadológicas, item que também foi relacionado à pesquisa da professora 

Regina Dalcastagné. A publicação independente ainda é uma maneira de adentrar o 
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mercado literário, mas nem todos os autores têm condições financeiras de bancar a 

publicação. Acreditamos que essa literatura, que de alguma maneira, funciona como 

elemento de resistência ao simulacro criado para manter um estilo específico, ainda se 

estabelecerá como oficial, dada a profusão de textos dos mais diversos estilos que se 

propagam pelo mundo virtual, que abriga também a possibilidade de publicação em e-

books, cujo custo é ínfimo ante o livro impresso. 

Essa literatura de resistência teve em Lima Barreto um de seus maiores representantes, 

tanto que o rótulo de literatura marginal coube de maneira muito apropriada à sua obra. 

Dar voz aos marginalizados foi uma das prioridades na criação da razão literária de 

Lima Barreto. Além de se apropriar do subúrbio como o espaço onde se desenrolavam 

suas histórias, o autor também buscou no léxico dessa gente humilde e quase sem 

estudo, uma interação direta com seu falar espontâneo dos subúrbios. Tal empreitada 

suscitou certas críticas sobre seu fazer literário, sendo acusado de uma ineficiência 

relacionada à linguagem. Seu coloquialismo e despojamento da roupagem parnasiana 

lhe custaram a indiferença dos acadêmicos. Na sua empreitada com a linguagem dos 

oprimidos, Lima Barreto não cedeu aos moldes que lhes eram impingidos. Sua 

contradição em desprezar a academia, mas fazer parte dela, talvez se desse pelo fato de 

que seu enfrentamento se dava justamente por acreditar que aquela linguagem tinha 

potencial acadêmico e não apenas aquela construída sob uma perspectiva francesa. Essa 

literatura de resistência feita por Lima Barreto surge dessa certeza de que as coisas 

postas na verdade são impostas e a indignação aparece como elemento de desconstrução 

desse simulacro. 

 

 
A resistência é um movimento interno ao foco narrativo, uma 
luz que ilumina o nó inextricável que ato o sujeito ao seu 
contexto existencial e histórico. Momento negativo de u m 
processo dialético no qual o sujeito, em vez de reproduzir 
mecanicamente o esquema das interações onde se insere, dá 
um salto para uma posição de distância e, deste ângulo, se vê 
a si mesmo e reconhece e põe em crise os laços apertados que 
o prendem à teia das instituições. (Bosi, 2002. p. 134) 

 

 

O pensamento de Paulo Freire também pode ser considerado como uma criação de 

resistência, mas no caso do educador, essa resistência surge na teoria e se complementa 
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como prática. Assim como Lima Barreto, Paulo Freire colocou o oprimido como 

elemento fundamental de sua obra. O primeiro utilizando e a ficção e dando voz ao 

subúrbio, o segundo, não apenas deu voz, mas literalmente colocou a palavra a serviço 

do oprimido. Não bastava apenas que eles tivessem voz, mas que a palavra na sua 

amplitude pudesse ser usada como elemento de transformação de suas vidas. A 

alfabetização complementou a relação da palavra com o princípio de conscientização. 

Outro ponto comum entre os dois autores é a utilização do contexto social do oprimido 

como importante espaço de diálogo de suas questões existenciais e os elementos 

históricos que o circunda. No prefácio de Pedagogia do Oprimido, o professor Ernani 

Maria Fiori diz o seguinte sobre o projeto de alfabetização de Paulo Freire: 

 

Alfabetizar-se é aprender a ler essa palavra escrita em que a 
cultura se diz e, dizendo-se criticamente, deixa de ser repetição 
intemporal do que passou, para temporalizar-se, para 
conscientizar sua temporalidade constituinte, que é anúncio e 
promessa do que há de vir. O destino criticamente, recupera-se 
como projeto. [...] A palavra viva é diálogo existencial. Expressa 
e elabora o mundo, em comunicação e colaboração. O diálogo 
autentico – reconhecimento do outro e reconhecimento de si, no 
outro – é decisão e compromisso de colaborar na construção do 
mundo comum. Não há consciências vazia; por isso os homens 
não se humanizam, senão humanizando o mundo. [...] O método 
Paulo Freire é, fundamentalmente, um método de cultura 
popular: conscientiza e politiza. [...] Não tem a ingenuidade de 
supor que a educação, só ela, decidirá os rumos da história, mas 
tem, contudo, a coragem suficiente para afirmar que a educação 
verdadeira conscientiza as contradições do mundo humano, 
sejam estruturais, superestruturais ou interestruturais, 
contradições que impelem o homem a ir adiante. (Freire, 2011. 
Pags. 28, 29) 

 

O suporte teórico que escolhemos para estabelecer a ligação entre a ficção de Lima 

Barreto e o pensamento do educador Paulo Freire será o estruturalismo genético de 

LucienGoldmann exposto no livro Sociologia do Romance. A escolha de 

LucienGoldmann se deu pelo motivo de que seus estudos se aproximam mais 

enfaticamente do trabalho de Lima Barreto e Paulo Freire pela metodologia do estudo 

das relações homólogas entre as estruturas da obra de arte com a estrutura mais ampla 

em que está inserida, ao se compreender essa totalidade mais ampla, compreende-se 

melhor a estrutura da obra. Para LucienGoldmann o romance é um gênero literário que 
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surgiu na sociedade burguesa no qual o herói busca valores autênticos, de maneira 

equivocada, numa sociedade alienada. LucienGoldmann utiliza o conceito de 

consciência real e de consciência possível. A consciência real é aquela que é imposta ao 

indivíduo e a consciência possível é aquela que se constrói por meio da conscientização, 

que não acontece de modo instantâneo, tampouco se instaura definitivamente, ela se 

constrói numa contínua e infindável estruturação. Acreditamos que Clara dos Anjos 

contém material de grande qualidade literária e que os elementos relacionados às 

questões sociais trabalhados por Lima Barreto o aproximam do pensamento de Paulo 

Freire sob perspectivas relativas à conscientização.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

CAPÍTULO I 

 

1.1 – CLARA DOS ANJOS 

 

O romance Clara dos Anjos foi finalizado em 1922, ano da morte de Lima Barreto; e 

publicado postumamente em 1948. Mas a tal finalização do livro não é tão aceita assim. 

Tanto pelo abrupto final, quanto pelo esboço feito em 1904, no qual o autor dava mostra 

de que seria seu mais longo romance, com mais alguns personagens e a trama indo além 

do final que se conhece. O romance também apareceu em forma de conto em 1904 e seu 

final está na mesma cena em que o romance inacabado efetiva-se, com a fala final de 

Clara alterada. Esta fala final muito nos interessa como elemento de relação com o 

processo de conscientização proposto por Paulo Freire e relacionado com o conceito de 

consciência possível de LucienGoldmann. Francisco de Assis Barbosa diz, na essencial 

biografia “A vida de Lima Barreto” que de todos seus ensaios para escrever alguma 

obra é sem dúvida Clara dos Anjos aquele que seria o de maior envergadura e que 

abrangeria um longo período. 

 
A ação começaria antes da abolição, para terminar em pleno regime 

republicano, por volta de 1904 ou 1905. A história de Clara dos Anjos 

seria, contudo, a mesma do conto e depois novela: a mulatinha que se 

deixa perder por um rapaz de condição superior à sua, o qual se 

recusava ao casamento, para consertar o mal feito. No romance, 

porém, Clara não sucumbe ao malogro. Reage contra a vida. Novos 

amantes aparecem inclusive um português, futuro visconde, que lhe dá 

uma filha e 50 contos de réis, desaparecendo depois. A vida continua. 

Clara dos Anjos acaba se casando, por amor, com um jogador. Vão-se 

os 50 contos. O marido morre. A viúva, de novo pobre, junta-se a um 

pedreiro. É quando a filha repete o mau passo da mãe, fugindo de casa 

com um cabo de polícia, prostituindo-se em seguida para morrer na 

Santa Casa de Misericórdia, como indigente. O pedreiro já velho não 

pode mais trabalhar. Clara dos Anjos – diz por fim o roteiro- “lava e 

engoma para sustentá-lo, e no terreiro da estalagem em que moram ela 

canta uma trova qualquer em um belo dia de sol. (Barbosa, 1998. 

pags. 124-125) 
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       Por meio desse roteiro feito para o desenvolvimento do romance Clara dos Anjos, 

percebemos que Lima Barreto daria continuidade ao compromisso de sua razão literária, 

que é a abordagem dos conflitos do suburbano e seu contexto espacial e histórico. 

Infelizmente seu plano para a confecção do romance planejado não foi concebido, mas 

acreditamos que o romance inacabado tem uma força que talvez o outro, mais longo e 

com uma estrutura mais elaborada não teria. Como não existe o romance do roteiro, 

uma investigação sobre as possibilidades de comparação são inúteis e descabidas. O 

romance Clara dos Anjos que existe e que foi publicado postumamente, tem sua 

relevância não somente na criação barretiana, mas na literatura brasileira.  

Lembrando do estudo da professora Regina Dalcastagnè, citado anteriormente, que 

mostra um direcionamento na elaboração dos protagonistas na recente (entre 1970-

2000) literatura tida como oficial, Lima Barreto há cem anos, já elaborava uma temática 

voltada para os aspectos sociais em que contemplava as camadas sociais menos 

privilegiadas. No roteiro escrito para Clara dos Anjos percebemos que o espaço da 

história é totalmente suburbano e que se concretiza na necessidade de abordar a vida 

daqueles que o autor escolheu como representantes de sua criação literária. 

       A ironia que é tão conhecida na obra de Lima Barreto aparece em Clara dos Anjos 

já no título. A obra que narra um momento da vida de uma jovem negra e suburbana, 

contradizendo o título de Clara, como referência à pele clara. Esta ironia não é utilizada 

intensamente como em outras obras, mas como já aparece logo no título, percebemos o 

grau de criticidade em relação à hipocrisia com que eram tratadas as mulheres. A 

utilização da ironia sempre foi um forte elemento estrutural na criação literária de Lima 

Barreto e seu discurso se torna ainda mais ácido devido a essa utilização. Vejamos a 

descrição de Massaud Moisés para essa importante figura de linguagem: 

 

 
A ironia funciona, pois, como processo de aproximação de dois 

pensamentos, e situa-se no limite entre duas realidades, e é 

precisamente a noção de balanço, de sustentação, num limiar instável, 

a sua característica básica, do ponto de vista da estrutura. Por isso 

mesmo, pressupõe que o interlocutor não a compreenda ao menos de 

imediato: escamoteado, o pensamento não se dá a conhecer 

prontamente [...] por outro lado, a ironia resulta do inteligente 

emprego do contraste, com vistas a perturbar o interlocutor, ao passo 

que o sarcasmo lança mão da dualidade para aniquilá-lo [...] a ironia 
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parece respeitar o próximo, tem qualquer coisa de construtivo, 

enquanto o sarcasmo é demolidor, impenitente. Mais ainda: a ironia 

depende do contexto; fora dele, o seu efeito desaparece, tragado pela 

obscuridade resultante. (Moisés, 2004. p. 247) 

 

       Essa ironia utilizada por Lima Barreto não é uma ironia que se apresenta apenas 

como elemento estético na elaboração do texto, pelo qual se dá um enriquecimento na 

forma, mas sim na estrutura textual, já que por meio dela o autor fará as críticas que lhe 

são urgentes. O historiador Décio Saes nos fala em “A Formação do Estado Burguês no 

Brasil”, como se deu essa mudança de estrutura na sociedade brasileira. Ao contrário de 

uma mudança contínua na estrutura social, assim como na França, aqui no Brasil essa 

mudança se deu de modo abrupto, ou seja, foi de uma estrutura escravocrata para uma 

estrutura burguesa por meio de acordos políticos e financeiros. O primeiro elemento de 

ironia colocado por Lima Barreto, após o título, é a maneira como os pais de Clara dos 

Anjos a tratam: mesmo sendo uma suburbana de família pobre, os pais fazem questão 

que ela não trabalhe, tenha aulas de música e que espere o momento certo para casar 

com alguém de boa índole. Desta forma, o autor já mostra como até as camadas 

suburbanas já foram cooptadas pelo pensamento burguês e os valores reproduzem as 

atitudes desse novo momento. 

       Achamos necessária apenas essa introdução sobre o título, antecipando um resumo 

da obra, já que o título tem um importante significado como elemento de ironia e que 

traz relevantes aspectos sociais sobre a representação da figura feminina. Clara dos 

Anjos não possuía todo o aparato angelical que a oficialidade literária colocava como 

primordial nos tipos que freqüentavam suas páginas, como também a palavra ‘clara’ 

supõe um enfrentamento ao padrão estabelecido para a cor da pele do que poderia ser 

angelical, segundo os parâmetros parnasianamente estabelecidos pela influência 

européia. 

 

 

1.2 – PERSONAGENS E ENREDO 

 

       Lima Barreto inicia o romance Clara dos Anjos falando sobre o carteiro Joaquim 

dos Anjos, pai de Clara. Gostava de modas de viola e tocava flauta. Reunia-se sempre 

com seus amigos Marramaque e Eduardo Lafões, que além da música também 
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gostavam de jogar baralho. Marramaque era padrinho de Clara. Joaquim dos Anjos 

nasceu em Minas Gerais, na cidade de Diamantina. Mudou-se para o Rio de Janeiro 

ainda jovem e trabalhou em diversas profissões até se tornar carteiro. Joaquim dos 

Anjos era casado com Engrácia. O compadre de Joaquim, Marramaque, é 

biograficamente destacado por Lima Barreto, mostrando sua relação com a arte no 

passado e seus escritos poéticos, atentando para uma certa frustração em relação ao 

mundo artístico.  

       Já no primeiro capítulo Lafões fala sobre Cassi Jones, o sedutor que trará a desgraça 

de Clara. Lafões fala sobre sua habilidade no violão e que Cassi Jones poderia tocar o 

instrumento no aniversário de Clara, mas Marramaque é contra a idéia, pois já conhece 

a fama do rapaz. Cassi Jones era filho de Salustiana e Manuel. ‘O rapaz tinha pouco 

menos de trinta anos’, como diz o autor. Cassi Jones vestia-se elegantemente para os 

padrões do subúrbio onde morava, o cabelo estava sempre engomado e seu violão era 

um ‘talismã ou elixir do amor’. O autor faz questão de dizer que Cassi Jones já deflorara 

dez moças e seduzido muitas mulheres casadas. Era conhecido dos jornais e delegacias 

do subúrbio. Ao contrário do pai, a mãe de Cassi Jones sempre o apoiava após suas 

canalhices, que entre tantas coisas já causara um suicídio. Cassi Jones também não era 

muito afeito ao trabalho e estava sempre improvisando seus ganhos. Alguns de seus 

parceiros de atividades cotidianas eram Ataliba do Timbó, Zezé Mateus, Franco Souza e 

Arnaldo. Mas Cassi os considerava apenas como comparsas, nunca como amigos. Cassi 

Jones era considerado o típico malandro que não se importava com ninguém. 

       Cassi Jones apareceu no aniversário de Clara e lá tocou violão e se divertiu. Clara 

ficou muito impressionada com o conquistador e já dá sinais de uma paixão repentina. 

Marramaque percebendo os gracejos de Cassi e o interesse de Clara tenta desconstruir a 

situação por meio de uma canção que ridiculariza indiretamente o conquistador, 

deixando Cassi muito irritado com o padrinho de Clara. Vinte dias após o aniversário de 

Clara, Cassi faz uma visita a seus pais, já como uma forma de se aproximar da família. 

Cassi decide procurar Lafões para obter informações sobre o padrinho de Clara, 

Marramaque, que estava atrapalhando sua aproximação de Clara. 

      Clara se sente cada vez mais atraída por Cassi Jones. Para ela o padrinho não tinha o 

direito de interferir no que, para ela, se tratava de sua felicidade. Ela não compreendia 

que o padrinho queria livrá-la das artimanhas do conquistador. Cassi Jones procura 

Meneses, para que este encomende alguns versos ao poeta Leonardo Flores, que seriam 

enviados a Clara dos Anjos. Meneses entrega os versos à Clara e assim começam a se 
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corresponder. As cartas de Cassi Jones à Clara são descobertas e Marramaque diz a 

Joaquim das Flores que pretende denunciar Cassi Jones. O padrinho de Clara sofre uma 

emboscada feita por Cassi Jones e seu comparsa Arnaldo. Após o assassinato de 

Marramaque, Cassi Jones percebe que existe grande possibilidade de ser descoberto e 

foge. Após alguns dias da morte de Marramaque, Meneses sai para caminhar com 

Leonardo Flores, passa mal e morre. Clara dos Anjos confessa à Dª Margarida que está 

grávida e decidem dar a notícia à Engrácia. Clara, Margarida e Engrácia decidem 

procurar Cassi Jones para contar sobre a gravidez e cobrar um comprometimento do 

conquistador, mas são recebidas pela mãe do rapaz que não as poupa de humilhações. 

 

 

 

1.3 - PAULO FREIRE 

 

       O pensamento do educador Paulo Freire é de uma relevância quenenhum outro 

educador no Brasil conseguiu superar. Além do reconhecimento mundial conferido ao 

educador, ele construiu um pensamento voltado para os que não têm acesso à Educação, 

eles são os sujeitos de suas pesquisas e práticas educacionais. Em sua obra, o oprimido é 

o protagonista e seu pensamento se volta para o contexto social em que esse oprimido se 

encontra. O reconhecimento no ano de 2012 como patrono da Educação no Brasil 

mostra a importância de Paulo Freire para o desenvolvimento dos estudos e práticas 

nesta área. A importância do pensamento de Paulo Freire não se restringe apenas à área 

da Educação, pois sua obra evidencia o valor humano na sua potencialidade. As suas 

reflexões sobre consciência, autonomia e resistência à opressão são referências a todos 

que desejam contestar o simulacro imposto pelo poder hegemônico. 

       Além de toda riqueza do seu pensamento teórico, Paulo Freire se propôs a por em 

prática suas teorias, e assim transformou suas idéias em algo concreto, algo que poderia 

ser utilizado por aqueles que eram a matéria-prima de seus estudos: os oprimidos. 

Longe de qualquer paternalismo, típico da elite, Paulo Freire mostrou aos oprimidos que 

seu mundo era a fonte de seu conhecimento e por meio desse contexto poderiam se 

descobrir, redescobrir e reestruturar sua consciência e seu modo de compreender o 

mundo. 
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Paulo será lembrado, sem dúvida, como um dos maiores 

educadores do século XX, mas, certamente, também será 

incluído nas antologias dos que deram contribuições ao 

avanço da ciência nessa mesma centúria, porque, mais do que 

um conteúdo novo, mais do que metas ou objetivos inéditos, 

ele propôs uma profunda transformação paradigmática na 

maneira de pensar o mundo, dando continuidade à tradição 

crítico-libertária do pensamento ocidental (Garcia, 2002. p. 

286).  

 

 

       Por meio dessas palavras do professor José Eustáquio Romão, percebemos que o 

alcance do pensamento de Paulo Freire está além do que pode se chamar de pensamento 

teórico educacional, pois beneficia o homem na sua totalidade, inclusive como elemento 

científico para a nossa dissertação. Toda a sua obra tem uma significação 

incomensurável para os educadores, tanto pelas questões relativas ao conhecimento 

sobre reflexões e ações pedagógicas, quanto pela própria necessidade de compreensão 

como ser no mundo, munidos de fragilidade e incompletude. 

Poderíamos citar toda a sua obra como importantes documentos para reflexão, mas 

citaremos aquelas cuja popularidade já exigiram edições e edições subsequentes: 

Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Autonomia, Educação com Prática da 

Liberdade, Conscientização, Educação e Mudança, Ação Cultural para a Liberdade, 

Cartas à Guiné-Bissau, Professora Sim, Tia Não, Alfabetização: Leitura do Mundo, 

Leitura da Palavra, entre outros. 

 

 

 

 

1.4 – LIMA BARRETO 

 

       Afonso Henriques de Lima Barreto nasceu no Rio de Janeiro no dia treze de Maio 

de 1881. Era mais um mestiço que nascia numa sociedade ainda escravocrata. Seu pai, 

João Henriques de Lima Barreto era um tipógrafo e sua mãe, Amália Augusta, exerceu 

durante algum tempo a atividade de professora de 1ª à 4ª séries. Sua infância se 

desenvolve sob profundas mudanças sociais e políticas do país, das quais duas em 
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especial, terão forte influencia em sua vida e escrita: a abolição da escravatura e a 

instauração do regime republicano. Mesmo pobre e sem recursos, Lima Barreto 

conseguiu ter uma instrução escolar rara em seu meio social, isso porque um amigo de 

seu pai, Afonso Celso de Assis Figueiredo (Visconde de Ouro Preto) apadrinhou o 

menino que tinha sido batizado com o primeiro nome em sua homenagem. A mãe 

morreu em 1887, aos 35 anos, de tuberculose, fato que traria enorme impacto na obra do 

escritor. 

      Em 1902 João Henriques de Lima Barreto enlouquece; e Lima Barreto sendo o filho 

mais velho, deixa os estudos para trabalhar e desta forma sustentar a família. Em 1903 

passa no concurso para amanuense na Diretoria do Expediente da Secretaria da Guerra, 

lembrando que para tal qualificação era necessário amplo conhecimento de Português, 

Francês, Inglês, Aritmética, Álgebra, Geometria, Geografia, História, Direito, Redação 

Oficial e Caligrafia. Nesse período colabora com jornais e revistas, sempre com uma 

visão social bastante crítica permeando seus textos. Em 1909 publica seu primeiro livro 

“Recordações do Escrivão Isaías Caminha”. Em 1911 publica por meio de folhetins no 

Jornal do Comércio “Triste Fim de Policarpo Quaresma”. Em 1912 tira licença para 

tratamento de saúde. 

       O ano de 1914 é marcado pela sua primeira internação num hospício, a qual durará 

dois meses. Em 1915, também em formato de folhetim, publica “Numa e Ninfa”. Em 

1916 é publicado em formato de livro “Triste Fim de Policarpo Quaresma”. Também 

neste ano uma junta médica o diagnostica com Neurastenia e anemia pronunciada. Em 

1917 é internado no Hospital Central do Exército. Em 1918 requer a aposentadoria 

julgando-se inválido para o serviço público, uma junta médica o examina e o considera 

inválido por sofrer de epilepsia tóxica. Em novembro de 1918 é novamente internado no 

hospital do exército, onde fica até o dia 5 de janeiro de 1919. No dia 25 de dezembro 

deste mesmo ano é internado pela segunda vez no hospício e lá permanecerá até 

fevereiro de 1920. “Lima Barreto inicia a década publicando “Histórias e sonhos” e no 

ano seguinte publica “Cemitério dos Vivos”. Em meio ao turbilhão que sacode sua vida, 

um fato positivo trouxe-lhe um pouco de conforto, “Vida e Morte de Gonzaga de Sá” 

recebe menção honrosa da Academia Brasileira de Letras. Em julho de 1921 apresenta-

se como candidato pela à Academia Brasileira de Letras pela segunda vez, mas a retira 

em setembro. Lima Barreto falece em decorrência de uma gripe torácica e colapso 

cardíaco no dia 1° de novembro de 1922. Dois dias após a sua morte seu pai também 

vem a falecer. 
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1.5 - CONTEXTO HISTÓRICO-CULTURAL 

 

       Geralmente quando se fala na literatura de Lima Barreto, corre-se o risco de elencar 

elementos biográficos que acabam suplantando o valor artístico de sua obra. Isso ocorre 

devido à força com que esses elementos biográficos se relacionam a alguns temas 

tratados pelo autor. Ou seja, questões caras à construção da razão literária desenvolvida 

pelo autor, que não se vincula somente ao caráter memorialista, mas que se predispõe 

em utilizá-los em caráter metafórico-metonímico para desenvolver uma literatura 

contundente, de caráter denunciatório e de resistência, sem se diluir na mera limitação 

panfletária e subjetivista que emperra qualquer texto que se predisponha em ter um 

alcance mais amplo.  

       Ao contrário do que se supõe, uma crítica estruturada em elementos biográficos, a 

qual o acusa de certo ressentimento, o autor está muito além desse comprometimento 

meramente narcísico. Lima Barreto conduz magistralmente uma linguagem que traz 

questões biográficas incutidas em sua razão literária, mas não evidencia isso como 

primordial de sua escrita. Ele busca no subúrbio e no léxico dos que ali vivem o 

combustível de uma literatura carregada com um sentimento de resistência ante as 

questões que oprimem essas pessoas. 

O tal ressentimento que alguns críticos e literatos da época resolveram lhe por sobre as 

costas, como um indesejável fardo que suprimia o vigor de uma literatura inédita no 

Brasil, inicialmente surgiu como uma crítica à maneira despojada e coloquial que surgia 

constantemente em todos os seus textos. Na verdade, essa necessidade de utilização de 

uma linguagem que era falada nos subúrbios, fazia parte dessa empreitada na construção 

de sua razão literária.     

       Inicialmente não abordaremos apenas as questões relacionadas à sua vida e obra, 

mas sim ao contexto histórico e artístico que envolvia toda a sociedade brasileira da 

época. Durante seus 41 anos de vida, Lima Barreto presenciou um dos momentos mais 

marcantes da história do Brasil. Politicamente, o país passava por uma transição que pôs 

fim ao império português, surgindo assim a Primeira República. Ela surgia recheada de 

acertos e erros, que na visão de Lima Barreto, era uma sucessão mais de erros que 

acertos. Para ele a incompetência e a corrupção eram as práticas mais comuns daqueles 

que detinham o poder e isso era visível no dia a dia. O autor privilegiava questões 

sociais na elaboração da estrutura de suas obras. Por meio da arte, ele buscava 
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compreender as estruturas sociais e por meio de seus personagens metonimizava essa 

sociedade. Benedito Nunes nos esclarece sobre essa dialeticidade: 

 

 
Individualmente criada e socialmente condicionada, a obra de arte 

une, em si mesma, na unidade da forma e do conteúdo que a 

singulariza, a experiência individual e a social. Essa união é dialética e 

reversiva: dialética na medida em que é uma experiência ativa e 

inclusiva, que apreende forma e interpreta os dados da realidade que 

condiciona a consciência do artista, ultrapassando o unilateralismo e a 

tendenciosidade das ideologias; reversiva porque o produto da criação, 

a obra, é sempre um objeto-mundo, que contém, de maneira latente, a 

dialética da qual surgiu e que, uma vez reconstituída, pode levar-nos 

de volta à experiência qualitativa nela concretizada. (Nunes, 2008, p. 

98) 

 

 

       O fim do século XIX foi um momento de mudanças radicais em quase todo o 

ocidente. As mudanças pós Revolução Industrial forçavam as populações rumarem em 

direção ás cidades. A inauguração de muitas fábricas nas grandes cidades traziam 

inúmeras pessoas para o ilusório pórtico que lhes traria a riqueza e consequentemente 

uma vida menos sofrida. Toda a opulência de imagens positivas trazidas pelo 

capitalismo conferia um caráter de tempos novos e fartos, tremulando sob a bandeira do 

positivismo. 

Esse processo de industrialização obviamente fazia parte do inadiável desenvolvimento 

social e tecnológico. Mas sob a égide do capitalismo, se tornou aquilo que Charles 

Baudelaire (Baudelaire, 1995. P. 51)definiria muito bem: um deus que construiria um 

caminho de satisfação perene, mas que não daria conta desse salto diante do 

primitivismo das relações humanas. A amplitude reveladora desse pensamento do poeta 

se mostraria claramente na caótica reestruturação do ethos que modificava na rapidez 

ainda não estabelecida na subjetividade humana. 

       O centenário da Revolução Francesa aconteceu num momento em que as principais 

mudanças não aconteciam apenas na economia e as novas ideias fervilhavam em todos 

os campos do conhecimento. A medicina avançava a passos largos e conhecia 

medicamentos e intervenções cirúrgicas jamais imaginadas. A aproximação das pessoas 

se dava de maneira concreta por meio da invenção da locomotiva e do automóvel, mas 
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essa aproximação se dava mais por questões de sobrevivência do que propriamente por 

necessidade de contato com o outro. Elas tinham um rumo certo: as cidades que 

cresciam de maneira assustadora e necessitavam de mão de obra para aquecimento 

dessa convulsiva caldeira de progresso. 

      Obviamente que a burguesia foi a maior beneficiária do pensamento trazido pela 

Revolução Francesa, que instaurando o ideal do iluminismo de liberdade, igualdade e 

fraternidade, mostrava que esse novo tempo trazia uma nova maneira de se sentir e 

pensar o mundo. O capitalismo construía-se aos olhos da economia como elemento 

fundamental para se construir essa nova vida fundamentada no processo de produção 

com a finalidade única de ascensão social. 

        As mudanças ocorridas na segunda metade do século XIX podem ser colocadas 

como uma das mais radicais, em termos de relações sociais ocorridas até hoje no 

planeta, já que, os centros urbanos passaram se transformaram os centros nervosos de 

todo o sistema das relações sociais, principalmente quando se pensa na explosão 

demográfica ocorrida desde então, sendo a população mundial de um bilhão e meio de 

pessoas no ano de 1900, hoje chegando aos sete bilhões de habitantes. Isso não apenas 

modificou a percepção de espaço, mas trouxe também a explosão de doenças ante a 

falta de estrutura para comportar tamanha modificação.       

       Não tencionamos aqui fazer um histórico de todos os acontecimentos da época, já 

que a dissertação trata de assuntos ligados à literatura e Educação. Sentimos a 

necessidade de apresentar um quadro que ilustra alguns aspectos históricos e sociais 

relevantes para a compreensão de questões que envolveram, influenciaram e que foram 

fundamentais para compreender o que exporemos a frente.  

        A Europa nunca esteve numa posição tão confortável em relação aos outros 

continentes, já que o desenvolvimento tecnológico e a implantação de uma sociedade 

burguesa substituía a imposição bélica por uma mediação mercadológica aparentemente 

não agressiva. Essa era a nova maneira de ditar as regras desse novo modelo econômico, 

sufocando qualquer sinal de troca insatisfatória com economias mais frágeis. Isso não 

significava que as questões bélicas foram deixadas de lado, pelo contrário, com o 

avanço tecnológico atingindo um ritmo alucinante, os investimentos militares se 

ampliaram ainda mais. 

        A escravidão ainda existia legalmente apenas no Brasil e em Cuba, mas ao 

contrário do que conta a história “oficial” que consta nos livros didáticos, o fim dessa 

prática cruel e primitiva se deu, não por motivos relacionados à bondade humana ou 
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alguma outra virtude. O fim dessa prática ocorreu por questões relacionadas à inclusão 

desta classe nos novos padrões econômicos de consumo mercantil e também por 

questões políticas ligadas ao comércio entre países denominados desenvolvidos. 

Inclusive no Brasil, a implantação da lei Áurea não passou de acordo econômico feito 

entre Brasil e Inglaterra, além de uma inteligente maneira de desconstruir a inevitável e 

gigantesca revolta dos escravos, o que seria ainda mais prejudicial àqueles que 

comandavam o comércio do país. 

        Mesmo sendo um ato mais econômico e político do que propriamente um ato de 

humanidade em relação à preservação da liberdade de outro ser, a abolição da 

escravatura teve um papel fundamental naquilo que representava legalmente perante a 

lei, a importância de um ser humano, pertencendo a qualquer raça. Mesmo tendo apenas 

uma lauda, a lei Áurea trazia em si a importante declaração que extinguia a exploração 

dos trabalhos gratuitos feitos por outro ser humano. Não há nada mais degradante ao ser 

humano do que ter sua vida subjugada ao poder do outro como escravo e ter um valor 

afixado como se fosse uma mercadoria. 

        Algo contraditório e cruel em relação a essa suposta tomada de consciência em 

relação à escravidão foi a chamada “Conferência de Berlin”. Nela, ingleses, franceses, 

belgas, alemães, portugueses, espanhóis e italianos repartiram o continente africano 

entre si, numa clara mostra de que as pessoas que ali viviam, eram tomados como uma 

subespécie, a qual podia ser pilhada e colonizada sem o menor pestanejar. O continente 

africano foi explorado ao extremo e não seria algo exagerado afirmar que a Europa teve 

uma sobrevida, mediante a crise instaurada no velho mundo, com a riqueza usurpada 

dos africanos. Podemos até conferir certa culpa aos europeus por alguns conflitos 

internos nesses países, já que a divisão tribal de certos territórios fora eliminada, 

obrigando tribos rivais a viverem no mesmo espaço inventado pelos invasores europeus. 

 

Tempos depois da sufocação das revoluções que sacudiram a Europa em 1848, por volta 

da década de 1870, o capitalismo sentiu a pressão sobre seus alicerces tidos como 

sólidos e inquestionáveis. A crise pousava sobre uma sociedade burguesa que construiu 

seus sonhos na velocidade em que as consequências dessa mesma velocidade 

mostravam-se paradoxal. 
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Por volta dos anos 1870, o progresso do mundo burguês 

chegara a um ponto em que vozes mais céticas, ou mesmo 

mais pessimistas, começaram a ser ouvidas. E elas eram 

reforçadas pela situação em que o mundo se encontrava nos 

anos 1870, e que poucos haviam previsto. Os alicerces 

econômicos da civilização que avançava foram abalados por 

tremores. Após uma geração de expansão sem precedentes, a 

economia, a economia mundial estava em crise. (Hobsbawn, 

2011. p.61.)  

 

 

1.6 – RACISMO E EXCLUSÃO SOCIAL 

 

       Outro fato marcante do final do século XIX foi o intenso movimento de imigração 

de europeus para os países do chamado Novo Mundo. Além da crise que se alastrava 

pela Europa, esses imigrantes aproveitavam para tentar a sorte nesse novo mundo. O 

Brasil era um dos lugares que mais chamavam a atenção, pois as descrições dos 

navegantes ecoavam como música aos ouvidos destes novos nômades. Outro fator que 

contribuía para que existisse certo interesse pela terra brasileira, era o fato do imperador 

D. Pedro II oferecer terras mais baratas e até em alguns casos cedê-las para que o 

estrangeiro produzisse algo. Os escolhidos para tal tarefa eram principalmente alemães e 

italianos, escolhidos por uma característica peculiar, o tom de pele clara. 

       O imperador D. Pedro II ficou impressionado com as ideias do pensador racista 

Jean Arthur de Gobineau, que escreveu “As Origens das Raças”, livro que foi 

emblemático para a construção do pensamento do Partido Nacional Socialista Alemão, 

que na primeira metade do século XX tomou o poder na Alemanha, comandado por 

Adolf Hitler. O pensador francês orientou o imperador para que eliminasse a raça negra 

do Brasil, mas que fizesse isso de uma maneira silenciosa, como se tudo estivesse 

ocorrendo de forma natural. O grande número de imigrantes europeus aos poucos iria 

embranquecer gradualmente ao que ele chamava de desagradável mestiçagem.  

       A ideia de Jean Arthur de Gobineau e D. Pedro II não deu certo, mas a ideia de 

branqueamento da população brasileira se instaurou no pensamento simbólico nacional 

e o preconceito contra o negro que já era imenso, se tornou ainda maior. Até mesmo 

uma insuficiência na autoafirmação em relação à identidade afro-brasileira se tornou 

difícil para os descendentes de escravos, já que a propaganda negativa relacionada a 
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qualquer atividade de ex-escravos ou descendentes destes era tratada como algo 

degenerativo e até muitas vezes demoníaco. 

       Estes aspectos relacionados à cultura afro-brasileira serão novamente retomados 

mais à frente, já que Lima Barreto tratou do tema com imenso vigor. Além disso, nosso 

romancista não se deixou levar pelo pensamento que escapava do conflito para se 

manter em determinado status conquistado no meio literário, como era comum entre 

muitos literatos e intelectuais brasileiros. Este tema também será abordado mais 

intensamente, por esta pesquisa, já que essa foi uma prática comum na época do autor; o 

que Carlos Nelson Coutinho classifica como “intimismo à sombra do poder”. 

(Coutinho, 2000, p, 56) 

 

       Falar sobre identidade numa sociedade que passava por um turbilhão de mudanças 

radicais pode parecer algo incoerente, mas esse questionamento surge justamente pela 

incoerência e falta de atitude de responsabilidade política que permeavam a sociedade 

carioca, na qual Lima Barreto passou toda a sua vida. A importância que se relegava à 

identidade existia por parte dos políticos e por grande parte dos intelectuais cariocas, 

mas se destinava à criação e ampliação de uma identidade que estaria totalmente ligada 

a uma concepção de identidade europeia, já que o molde europeu era regra, não apenas 

às questões políticas, mas também culturais. 

       O Brasil não possuía um ethos cultural totalmente construído sobre suas raízes, 

também não haveria tal possibilidade, sendo o país um porto que absorvia a confluência 

de variadas etnias. O país tinha a bandeira da colonização, do escravismo e da esperança 

de futuras riquezas tremulando sobre o solo riquíssimo, onde o sangue indígena, 

culturalmente detentor de tal legado havia se espalhado abundantemente por aqueles 

que pela força e poder bélico se achavam no direito eurocêntrico de conduzir o modo de 

vida do outro, em seu espelho descaracterizante. Mas o intuito desse simulacro era 

somente a subtração de toda a riqueza material. Culturalmente o molde era a maneira 

mais prática de manter tudo em seu devido lugar. Após a proclamação da República e 

da suposta abolição da escravatura, a cidade do Rio de janeiro estava mergulhada na 

turbulência de uma gente feroz e esperançosa. 

       Com a implantação da primeira República e Pereira Passos assumindo a prefeitura 

do Rio de Janeiro, inicia-se um processo de renovação da capital federal, processo este 

que se desencadeou mais por questões comerciais do que propriamente culturais ou 

políticas, pois a cidade sendo a capital do país tinha que mostrar-se à altura de tal título 
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e ficar visivelmente bem vista perante aqueles investidores estrangeiros que cada vez 

mais voltavam seus olhos para a cidade. 

      O Rio de Janeiro tinha um papel privilegiado em todos os sentidos, na economia, na 

política e nas questões culturais, pois os maiores escritores da época nasceram ou 

viviam na cidade, além da construção da Academia Brasileira de Letras.  

Um fato assustador que marcou este momento de mudança radical na sociedade carioca 

foi o número absurdo de pessoas que foram internadas no Hospício Nacional num curto 

espaço de tempo:  

 

 

 
No ano de 1889, registraram-se 77 entradas no hospício; esse número 

subiu para 498 em 1890, caracterizando um crescimento de 547%, e 

elevou-se para 5546 em 1898, ou seja, num aumento de 1014% em 

relação a 1890! Nos anos de 1889 a 1898, houve 6121 internamentos, 

assinalando um crescimento de 7103% do primeiro para o último ano, 

com uma média de 608 novos casos por ano, o que significa cerca de 

doze entradas por semana. O que é apenas uma pálida estimativa, pois 

na realidade o número de casos era muito maior, mas a administração 

do hospício por falta de acomodações deixou de atender muitíssimas 

requisições de autoridades policiais (Sevcenko, 2003, p.87) 

 

 

 

       Tanto os ex-escravos quanto os miseráveis que compunham uma parte da 

população do centro que se esgueiravam e improvisavam seus modos de vida nos 

cortiços, não faziam parte desse novo momento social e cultural, por isso seu descarte 

não foi demorado tampouco, colocado como algo criminoso. Muitos intelectuais se 

calaram diante de tal atrocidade. Sabemos que a concomitância dos fatos históricos dá 

sentido àquilo que se mostra uníssono e quando analisados em separado, elucida aquilo 

que se fez apenas eco de um fato. 

        A questão que envolve o aumento de internações nos hospícios é também fruto 

dessa exclusão em massa, provocada por Pereira Passos, pois além de todo processo de 

desconstrução identitária vivido por essas pessoas, elas são descartadas como objetos 
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sem função social. Sobre esse descarte humano promovido pela modernidade, 

ZygmuntBauman disse: 

 

 
A produção de “refugo humano”, ou, mais propriamente de seres 

humanos refugados (os excessivos e redundantes, ou seja, os que não 

puderam ou não quiseram ser reconhecidos ou obtiveram permissão 

para ficar), é um produto inevitável da modernidade. É um 

inescapável efeito colateral da construção da ordem (cada ordem 

define algumas parcelas da população como “deslocadas”, “inaptas” 

ou “indesejáveis”) e do progresso econômico (que não pode ocorrer 

sem degradar e desvalorizar os modos anteriormente efetivos de 

“ganhar a vida” e que, portanto, não consegue senão privar seus 

praticantes dos meios de subsistência. (Bauman, 2004 p. 12)    

 

 

       O compromisso de nivelamento, pelo menos estético em relação à Europa 

prometido por Pereira Passos, não economizou esforços nem o dinheiro público para 

que as ruas do centro da cidade fossem esvaziadas de tudo que ele considerava 

esteticamente desagradável. Isso se referia aos mendigos, doentes, desocupados e 

principalmente ex-escravos que após a suposta abolição da escravatura foram lançados 

às ruas sem emprego e sem residência, procurando reaver ou conhecer a dignidade, já 

que a maioria já nascera sob a imposição do desígnio a ser escravo. 

Espancamentos e prisões levaram essas pessoas para as partes altas da cidade, 

adiantando assim a formação das favelas. Os famosos cortiços que aparecem na obra de 

Aluísio de Azevedo foram um a um sendo demolidos e seus moradores empurrados para 

a periferia. Todas as manifestações populares aos poucos foram amenizadas no centro 

da cidade, inclusive o carnaval de rua com suas tradicionais fantasias,foi adaptado ao 

estilo de fantasia europeu.  

       Se o modelo europeu já predominava sobre a cultura brasileira, desta vez ele se 

reforçava e não apenas excluía os pobres como também os retirava de um determinado 

lugar para construir ali um pedaço da sua Paris tropical.   

 

 
[...] os navios europeus, principalmente franceses, não 

traziam apenas os figurinos, o mobiliário e as roupas, mas 
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também as notícias sobre as peças e livros mais em voga, as 

escolas filosóficas predominantes, o comportamento, o lazer, 

as estéticas e até as doenças, tudo enfim que fosse 

consumível por uma sociedade altamente urbanizada e 

sedenta de modelos de prestígio. (Sevcenko, 2003, p. 121). 

 

 

       A elite carioca que se apoderara do centro da cidade renovado e higienizado, não se 

importava e tampouco percebia a total descaracterização identitária que fulminava os 

importantes traços que constituem o ser ontologicamente, inclusive o próprio espaço 

circundante, pois o que o centro da cidade se torna é um grande teatro onde os 

transeuntes atuam sob um roteiro que somente funciona além-mar.  

 
 

O auge desse comportamento mental cosmopolita coincidiria 

com o início da Grande Guerra – quando as pessoas na 

Avenida, ao se cruzarem, em lugar do convencional “boa- 

tarde” ou “boa-noite”, trocavam um “Viva a França”. 

(Sevcenko, 2003 , p. 52) 

 

 

       Todas essas questões não passaram imunes à pena de Lima Barreto, que no 

Bruzudrangas diz: “De uma hora para outra, a antiga cidade desapareceu e outra surgiu 

como se fosse obtida por uma mutação de teatro. Haviamesmo na cousa muito 

decenografia”. Lima Barreto tinha plena consciência de como esse teatro desfigurava a 

vida dessas pessoas que viviam nesse mundo fabricado, pois a miséria, a doença e toda 

a dialética que constrói a sociedade extrapolam as delimitações impostas, 

principalmente nos grandes centros.  

       Sua história de pobreza e descendência de ex-escravos tinham lhe dado uma base 

sólida e reflexiva sobre as questões que envolvem a força da identidade e isto irá 

perpassar toda sua obra, tomando uma forma descomunal em O Triste Fim de Policarpo 

Quaresma, no qual Policarpo Quaresma é um ufanista inveterado e deseja que as coisas 

brasileiras representem de fato a cultura do país. 

       O nacionalismo de Quaresma ecoa ridículo e sem sentido aos ouvidos dos outros 

personagens do livro e esse eco acaba por sufocá-lo diante de toda pressão social que 

não vê sentido algum nas ideias de um velho que vai supostamente enlouquecendo até 
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que a morte - o silêncio – se faça necessária, pois todos sabem que seu discurso não é ao 

acaso. Ao acaso também não era toda a polifonia que constituía toda a teia do texto do 

autor, que privilegiava justamente estes descaracterizados de identidade e lançados 

como refugos humanos nos bairros esquecidos pelos políticos, nos refúgios dos morros 

ou nos escuros porões dos hospícios. 

       Todos esses seres e seus respectivos valores individuais eram recuperados na 

história, tinham sua identidade e real relevância como seres humanos resgatados através 

de uma voz que agora ressoava nos textos de Lima Barreto. Com toda acidez e lucidez 

critica, o autor não deixou de ter na ironia um de seus elementos mais interessantes na 

escrita. Em O Triste Fim de Policarpo Quaresma ele ainda se utiliza dela num momento 

de densidade profunda ao falar sobre identidade: 

 

 
Mas, como é que ele, tão sereno, tão lúcido, empregara sua 

vida, gastara o seu tempo, envelhecera atrás de tal quimera? 

Como é que não viu nitidamente a realidade, não a pressentiu 

logo e se deixou enganar por um falaz ídolo, absorver-se 

nele, dar-lhe em holocausto toda a sua existência? Foi o seu 

isolamento, o seu esquecimento de si mesmo; e assim é que 

ia para a cova, sem deixar traço seu, sem um filho, sem um 

amor, sem um beijo mais quente, sem nenhum mesmo, e sem 

sequer uma asneira! (Barreto, 2001, p.405) 

 

 

       Tratar de identidade numa época em que a tantas mudanças ocorriam na sociedade 

é muito relevante, já que as questões históricas refletirão na vida desses indivíduos e 

concomitantemente estabelecerão os paradigmas do pensamento simbólico que 

conduzirão a vida dos mesmos. A identidade de um povo se faz não apenas pelos 

mecanismos étnicos que um pensamento puramente estruturalista pode estabelecer 

como sendo elemento primordial à estruturação dessa identidade. As mudanças radicais 

proporcionadas pelos avanços tecnológicos no século XIX mostram como as questões 

históricas estabelecem a construção do ethos e como isso condiciona a trajetória do 

sujeito e as questões que criam sua percepção de subjetividade. 

       Sobre o condicionamento do sujeito ante as questões sociais e a compreensão desta 

relação histórico social, o pensamento de Karl Marx foi de imensa importância para se 
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estabelecer um diálogo com pensamentos precedentes na obtenção de uma análise em 

relação á relevância da subjetividade do sujeito, já que o sujeito do iluminismo foi 

suplantado por outro cujo poder de mudança em relação ao mundo se mostrava 

totalmente condicionado aos mecanismos históricos, mas no senso comum o 

pensamento iluminista era o condicionante no estabelecimento do devir. 

       Esse novo pensamento que atribuía a construção do devir ao condicionamento do 

fator histórico, teve um papel fundamental para combater as ideias do iluminismo e 

também trouxe um pensamento de resistência às máximas fundadas num pensamento 

em que a racionalidade se apresentava paradoxal no condicionamento de uma existência 

autônoma. Essa autonomia pensada pelo iluminismo emperrava justamente no 

condicionamento do sujeito fazer parte de um mecanismo muito mais amplo que era a 

sociedade. 

       As ideias de Karl Marx influenciaram imensamente o pensamento de Lima Barreto, 

pois a estrutura de seus romances tinha uma clara referência à importância das questões 

históricas. Seus personagens eram elaborados na confluência que tecia o devir, mediante 

os mecanismos históricos. Citamos o iluminismo devido ao eco que existe em relação 

ao pensamento e à época em que é formulado, sendo a segunda metade do século XIX o 

momento em que esse eco se intensifica. Esse eco não fará parte da escrita de Lima 

Barreto, mas sim ao pensamento contemporâneo às ideias de Marx, e contrário ao 

pensamento do filósofo alemão, é ao positivismo. Este pensamento que surgiu no fim do 

século XVIII e que tinha como base de sustentação os seguintes itens, como nos mostra 

Michael Löwy em “As Aventuras de Karl Marx contra o Barão de Münchhausen”: 

 
1. A sociedade é regida por leis naturais, isto é, leis invariáveis, 

independentes da vontade e da ação humanas; na vida social, reina 

uma harmonia natural. 

2. A sociedade pode, portanto, ser epistemologicamente assimilada pela 

natureza (o que classificaremos como “naturalismo positivista”) e ser 

estudada pelos mesmos métodos, démarches e processos empregados 

pelas ciências da natureza. 

3. As ciências da sociedade, assim como as da natureza, devem limitar-

se à observação e à explicação casual dos fenômenos, de forma 

objetiva, neutra, livre de julgamentos de valor ou ideologias, 

descartando previamente todas as prenoções e preconceitos. (Löwy, 

2009, p.19) 
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       Por meio desses três itens já podemos observar que o pensamento positivista 

eracontrário ao desenvolvido por Karl marx. O determinismo científico e religioso 

predominam sob um olhar que enaltece a ordem estabelecida (industrial e burguesa) 

soterrando o condicionamento histórico social do conhecimento.  

O positivismo se estabelece de fato, com a calorosa aceitação do pensamento de 

Augusto Comte. O Brasil foi um dos países em que a utilização do pensamento 

comteano teve maior êxito. Um exemplo dessa desmesurada absorção do positivismo é 

o fato de constar no símbolo máximo de patriotismo, a bandeira nacional, os dizeres 

“ordem e progresso”.  

       A educação no Brasil no fim do século XIX (Lopes, 2002, p. 141) apresenta um 

estreito relacionamento com as ideias positivistas. Com a implantação de uma reforma 

no ano de 1834, A coroa é quem regulamentará o ensino superior. As províncias 

cuidarão da escola elementar e secundária. O analfabetismo no país representava 77% 

da população. Como a educação superior era de responsabilidade da coroa, privilegiou-

se uma educação nesse setor, voltada para o pensamento progressista, ligado às questões 

de mercado e profissionalizante, enquanto a população sofria o descaso das províncias. 

       Essa necessidade de implantar uma educação voltada para as questões 

profissionalizantes não terá apenas um aspecto temporário. Com a implantação do 

capitalismo no eixo central do comércio mundial, o homem estreita sua relação com os 

aspectos de produção como potencialidade criadora de um sujeito que se vê uma peça 

fundamental para o progresso. A noção de conhecimento como necessidade subjetiva e 

ação criadora de perspectiva de diálogo com o outro se torna algo impensável num 

mundo cada vez mais restrito ao fator humano enquanto relação com o mundo do 

conhecimento. A preparação para o mercado de trabalho estabeleceria, a partir de então, 

o principal elemento na construção do saber. 

 

 

 

1.7 – LITERATURA E ACADEMICISMO 

 

       Nesse contexto de mudanças radicais em todos os setores da sociedade, a arte teve 

aspecto fundamental para a compreensão desse momento de importante e efusiva 

transição. Por se tratar do elemento primordial como construção de nosso objeto de 
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pesquisa, deixamos para o último momento de contextualização das questões que 

envolvem a obra artística que nos levou a pesquisar as relações homólogas que 

suspeitamos ter a obra de Lima Barreto e o pensamento de Paulo Freire. 

Até meados do século 19, a noção do belo que predominava na arte, era aquela do 

referencial clássico ligado à Grécia e Roma, nas quais, as formas eram construídas sob 

uma perspectiva de que a ordem, a forma e a proporção definiam o que se constituía 

como belo. Essa concepção que avaliava a beleza de uma obra com as características 

clássica era veementemente determinada pelas escolas de belas artes e os artistas, 

naturalmente construíam seu legado sob essa perspectiva condicionante.  

        O Romantismo foi o primeiro movimento a buscar outros elementos de 

composição em relação ao belo. Além da retomada de alguns tons pertencentes ao 

Barroco, os temas fogem dos motivos mitológicos greco-romanos. Os temas privilegiam 

questões do momento e certa inclinação nacionalista. 

Com a crescente industrialização das sociedades, a percepção de mundo também vai se 

modificando e o romantismo dá lugar ao Realismo. Esse Movimento se intensifica 

principalmente na França por volta de 1850 e se estenderá até início do século XX. Essa 

tendência artística, assim como o Romantismo, se estendeu às outras linguagens e teve 

forte impacto como crítica social, já que alguns artistas buscaram um vínculo com 

questões ligadas aos trabalhadores. Lima Barreto povoou suas páginas do realismo mais 

crítico possível. 

       Um acontecimento ligado à tecnologia iria mudar os rumos da forma de 

representação pictórica: a fotografia. Existindo desde o início do século XIX, a 

fotografia somente se popularizou na segunda metade desse século. Se o modelo de 

representação já não buscava na cultura clássica a sua referência de construção artística, 

com a fotografia isso se tornava ainda mais distante, já que essa nova tecnologia trazia a 

mimesis platônica na sua característica mais real. A fotografia já não era mais a 

representação, mas a reprodução de um instante ocorrido de fato, um instante remetendo 

a Heráclito, que nunca mais aconteceria. 

       Além de se constituir como elemento artístico por si só, a fotografia também passou 

a ser utilizada pela ciência como ferramenta de constatação e comprovação de 

determinados estudos. Definitivamente a arte não seria a mesma depois dessa invenção. 

Já no final do século XIX, na década de 1890, Jacob Riis mostra no livro “How The 

OtherHalfLives”, como vivem os moradores do baixo EastSide de Nova York, nele a 

fotografia é usada para promover a justiça social. (Blair, 2011, p.212) 
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       No Brasil, D. Pedro II foi um entusiasta da fotografia, mas isso não ia muito além 

das manias de um imperador que a utilizava para preenchimento de seu nada a fazer. As 

fotografias iam desde os meros registros da família real, viagens a lugares e chamados 

de exóticos e até a “fabricação” de imagens de escravos sendo bem tratados pelos seus 

“donos”. 

       Com todos os dispositivos de captação do real promovido pela fotografia, a arte 

teve que buscar novos elementos para representação desse real. Surge no final do século 

XIX o impressionismo. O inspirador dessa tendência foi uma obra do pintor Édouard 

Manet chamada “Almoço na Relva”. Essa obra de 1863 já trazia certa “fuga” da 

realidade ao mostrar um nu em meio a um acontecimento banal. Mas a novidade trazida 

na tela era a distribuição dos elementos humanos e principalmente a luz diferente que 

surgia do fundo da tela, distribuindo uma luminosidade intensa por todo o quadro. 

(Argan, 2008, p. 220). 

       O impressionismo mudou a maneira de se fazer arte, até então nenhuma tendência 

havia abolido uma teoria que condicionasse a criação artística. O impressionismo 

buscou um caminho próprio orientando-se pela elaboração da obra em si, na utilização 

da luz e seus contrastes na criação. O academicismo foi deixado de lado e as cenas 

cotidianas, privilegiadas no trato sensorial relacionados à luz, se firmaram como novo 

elemento de alta criação. Após a revolução do impressionismo, várias tendências 

(influenciadas ou não) por essa nova maneira de pensar a arte, transformaram a 

perspectiva de criação em muitos rumos. 

        Achamos necessária a contextualização artística de alguns anos que antecedem a 

produção literária de Lima Barreto, justamente para se ter uma noção mais ampla de 

quais elementos artísticos funcionavam como referência ou influência no trabalho do 

autor. Lima Barreto era um ávido leitor, e sua biblioteca continha alguns exemplares do 

pensamento contemporâneo, não muito comuns nas bibliotecas de outros autores 

nacionais. Algumas das citações que aparecem em seus livros são de pensadores ainda 

não muito conhecidos do grande público como Jean Marie Guyau e Nietzsche. 

(Barbosa, 1988, P. 157). 

No Brasil assim como em outros países colonizados, seguia-se o direcionamento 

oferecido pelas escolas europeias de arte. Isso também acontecia com a literatura 

nacional, que construía seus passos nas pegadas produzidas nos países europeus. Isso 

não diminuía o valor da obra construída em língua portuguesa, mas as características 
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específicas do país eram muitas vezes suplantadas por uma noção de sociedade 

totalmente europeia. 

       No que diz respeito a uma literatura voltada para questões ligadas à resistência e 

elementos construção de uma linguagem própria, numa época que ainda não havia se 

constituído uma literatura de caráter nacional, não se encontra outro autor que tenha se 

empenhado tanto quanto Lima Barreto para que isso ficasse tão evidente. Na maioria 

dos casos, nos quais essa postura se instaura como elemento primordial da escrita, a 

ideologia pode vir a ser um complicador para a construção de uma linguagem literária 

rica em significação, já que o caminho é direcionado ao apelo ideológico, estreitando 

desta forma, a amplitude que o diálogo possa gerar com o leitor.  

        A arte tem como fundamento primordial de construção a liberdade na criação e 

isso sucumbe ao estreitamento quando o autor opta por uma via em que o panfletário 

indica o único caminho a ser percorrido. Lima Barreto possuía uma biblioteca, na qual a 

variedade de temas, autores e diálogos interdisciplinares davam o tom de seu ecletismo 

enquanto leitor, conforme nos mostra Francisco de Assis Barbosa na sua magnífica 

biografia do autor “A Vida de Lima Barreto”. 

        Na biografia acima citada, Barbosa mostra que o autor tinha uma predileção por 

filosofia e que tinha amplo conhecimento desde os antigos gregos até os mais recentes 

como Friedrich Nietzsche e Jean-Marie Guyau. Essa necessidade de contínuas 

descobertas e de trilhar os mais variados caminhos, trouxe ao autor certa liberdade para 

criar um estilo que absorvia muitas referências. A literatura de Lima Barreto 

primeiramente remete ao realismo, mas a linguagem jornalística e satírica misturam-se à 

narrativa, sendo embebidas no léxico do povo que se esgueirava pelos subúrbios. Todas 

as questões sociais são abordadas sem a polidez que caminha ao lado do academicismo 

que abraça os temas frugais ou meramente estéticos. Alfredo Bosi fala sobre essa escrita 

de resistência que é incorporada por alguns autores em “Literatura e Resistência”: 

 

 
“A escrita de resistência, a narrativa atravessada pela tensão 

crítica, mostra, sem retórica nem alarde ideológico, que essa 

“vida como ela é” é, quase sempre, o ramerrão de um 

mecanismo alienante, precisamente o contrário da vida plena 

e digna de ser vivida” (Bosi, 2002, p. 130) 
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      Esse direcionamento a essa linguagem de resistência, além de uma necessidade 

estilística, também se deu por seu posicionamento político, Lima Barreto chegou 

integrar o movimento denominado Maximalismo, que tinha como fundamento político 

as idéias marxistas. Tal percurso escolhido pelo autor como via para construção de sua 

razão literária, muitas vezes é visto como uma literatura de ressentimento, onde o autor 

munido com questões biográficas reavalia fatos que pesaram sobre seu caminho. Mas 

essa posição é totalmente elitista, já que um autor aristocrático e acadêmico pode 

enfatizar temas relacionados às questões pessoais sem nunca ser colocado como 

ressentido. Lília MoritzSchwarcz avalia essa situação da seguinte maneira: 

 

 
O ressentimento de Lima Barreto nada tem a ver, portanto, 

com uma nostalgia romântica de fundo mais difuso, própria 

de intelectuais de finais de século. No caso dele, há uma 

consciência social que perscruta toda obra: não poucas vezes 

conclui pela existência de uma repartição desigual da sorte, 

avalia a injustiça dos privilegiados e aquilo que considera ser 

uma profunda indignidade social. Na obra do escritor, essa 

sensação de desterro intelectual parte de uma vivência 

pessoal profunda, cravada no destino familiar e íntimo, mas 

ganha respaldo numa avaliação crítica da política e economia 

da época.” ( Barreto, 2010, p.25) 

 

 

       Partindo desse pressuposto, pelo qual atesta não ser a escrita de Lima Barreto 

meramente biográfica e ressentida, mas sim condizente com “uma vivência pessoal 

profunda” e que está intrinsecamente fundamentada na linguagem como elemento de 

criação artística na qual se estabelece essa noção de resistência ao que o autor se 

prontifica de imediato em utilizar como suporte para sua escrita, reflexões e 

questionamentos através de uma literatura voltada para as questões sociais. 

       Essa escrita que era pontuada por uma mediação com a voz do povo, também trazia 

certa relevância enquanto linguagem, já que ao aderir ao léxico das periferias e o tom 

sarcástico, essa linguagem afrontava os mecanismos de validação qualitativa 

estabelecidos pelos acadêmicos, transmutando-se desta forma para uma linguagem de 

resistência ante os padrões europeus de delineavam nossa literatura. Colocado à margem 
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pela academia como um escritor desregrado socialmente e cuja escrita carecia de um 

aperfeiçoamento estético condizente ás normas estabelecidas. Lima Barreto aos poucos 

foi sendo rejeitado pelos fechados círculos literários e desta forma se aproximando de 

seus iguais.  

       Lima Barreto não deixou de lado suas convicções em relação à importância de sua 

maneira de escrever e continuou buscando e adentrando aquele caminho que condizia 

com suas perspectivas de construção literária. A maioria dos escritores contemporâneos 

a Lima Barreto, buscavam se enquadrar dentro dos parâmetros estabelecidos. Dentre 

aqueles que podemos colocar como antípodas em relação à sua escrita, talvez Coelho 

Neto seja o que mais se destacou, sendo que a Estética era o elemento estrutural de sua 

escrita. Sobre esses posicionamentos antagônicos dos dois autores, Mauricio Silva 

discutiu no livro “A Hélade e o Subúrbio” as questões que os motivavam a escrever: 

 

 
[...] se para Lima Barreto a literatura enquanto manifestação 

artística, era um fenômeno fundamentalmente social, para 

Coelho neto ela não passava de um conjunto de meras 

expressões verbais humanas, voltadas unicamente para o 

ideal da representação. Este fato fica bastante claro ao 

contrastarmos as palavras reveladoras de lima Barreto, para 

quem “o fenômeno artístico é um fenômeno social e o da 

Arte é social para não dizer sociológico”, com as palavras 

não menos significativas que Coelho Neto expõe na 

introdução de seu compêndio: “ a palavra Literatura pode ser 

tomada por acepções diversas, todas, porém, derivando do 

mesmo ideal de representação, como raios diferentes partindo 

de um mesmo núcleo, sempre exprimindo manifestações 

verbais do espírito humano... Coelho neto professa, mais 

indireta do que diretamente, sua fé na arte contemplativa, no 

ideal como força motriz da manifestação literária, um 

posicionamento exaustivamente combatido pelo próprio Lima 

Barreto...É interessante, sobre esse aspecto, analisar um dos 

muitos artigos em que Coelho Neto expõe suas ideias a 

respeito da arte, em que defende a condição superior do 

verdadeiro artista (só os gênios podem atingir as alturas onde 

se respira o ar livre)...Para o romancista, ao se colocarem 

acima dos simples mortais, os gênios adquirem condições 

plenas de contemplar o universo com sua arte (“de cima é que 
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se contempla a ampla grandeza”), infundindo na literatura “a 

força divina que engrandece, purifica, embeleza e exalta a 

arte: o Ideal”.  (Silva ,2006 pags. 45, 46) 

 

 

       Diante de posicionamentos tão antagônicos, podemos verificar que a postura de 

Lima Barreto em relação, não somente à escrita, mas à própria literatura como elemento 

artístico de função questionadora e desdobramento social, carrega um amplo desejo de 

resistência a essa concepção superficial e estetizante que vocifera o academicismo 

representado aqui por Coelho Neto. Esse posicionamento consciente de Lima Barreto se 

refletia na sua criação literária através de sua engenhosa manipulação da linguagem, a 

qual substituía a pomposa investida parnasiana, pelo léxico que deambulava pelas ruas e 

na boca do povo dos subúrbios. 

       O autor era profundo conhecedor da língua portuguesa, inclusive francês e inglês, 

além de ter estudado na Escola Politécnica do Rio de Janeiro. Mas como foi abordado 

anteriormente, sua relação com a literatura estava além de questões meramente estéticas 

ou calcadas num estofo que sustentasse somente suas vaidades, e não aceitou de 

maneira alguma o jogo de interesses que existia por trás das publicações. Num trecho de 

“Recordações do escrivão Isaías caminha” o personagem diz: 

 

 
Os livros nas redações têm a mais desgraçada sorte se não são 

recomendados e apadrinhados convenientemente. Ao 

receber-se um, lê-se-lhe o título e o nome do autor. Se é de 

autor consagrado e da facção do jornal, o crítico apressa-se 

em repetir aquelas frases vagas, muito bordadas, aqueles 

elogios em cliché que nada dizem da obra e dos seus intuitos; 

se é de outro, consagrado mas com antipatias na redação, o 

cliché é outro, elogioso sempre mas não afetuoso nem 

entusiástico. Há casos em que absolutamente não se diz uma 

palavra do livro (Barreto, 2001,p.237) 

 

       Além de romper com os padrões estabelecidos para ser um bom literato, misturando 

linguagens e conceitos, Lima Barreto também ousou apontar a hipocrisia que rondava o 

meio literário, além de dar voz aos que ficavam à margem, relegados ao papel de meros 

coadjuvantes desprezíveis que nada tinham a oferecer à “moderna sociedade carioca”. 
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Também se postou não apenas como escritor consciente de seu papel, mas como aquele 

que traz as reflexões e inquietações para o meio social. 

Lima Barreto tinha consciência que essa sua empreitada só poderia se concretizar 

através de uma literatura que se prontificasse em elencar todos os elementos de 

resistência ante os mecanismos sociais excludentes e que também pudesse mostrar todo 

seu vigor e potencialidade colocando-a nos gritos sufocados destes excluídos, 

transmutando-os na mais afiada linguagem. 

 

 
A resistência é um movimento interno ao foco narrativo, uma 

luz que ilumina o nó inextricável que ata o sujeito ao seu 

contexto existencial e histórico. Momento negativo de um 

processo dialético no qual o sujeito, em vez de reproduzir 

mecanicamente o esquema das interações onde se insere, dá 

um salto para uma posição de distância e, deste ângulo, se vê 

a si mesmo e reconhece e põe em crise os laços apertados que 

o prendem à teia das instituições. (Bosi, 2002, p. 134) 

 

 

       Essa necessidade de Lima Barreto em colocar o oprimido em sentido metonímico 

de representação de uma classe usurpada de seus direitos reais de cidadão, não teve 

adesão da parcela significativa dos autores contemporâneos. Ao contrário do que se 

supõe, a posição dos autores desses autores ante o fazer literário de Lima Barreto era de 

silêncio e em alguns casos, até um posicionamento contrário às ideias do autor. 

Carlos Nelson Coutinho chama esse posicionamento de “intimismo à sombra do poder”. 

Historicamente o Brasil se construiu como nação pós-colonial por uma via prussiana, 

isto é, se fez nação independente não através de uma luta armada e de enfrentamentos 

que condicionaram a uma visão luta pela liberdade, mas de conquistas por meio de 

acordos. 

       Essa intelectualidade que vivia nesse intimismo à sombra do poder construiu-se 

como classe privilegiada sustentando-se por aqueles que detinham o poder. Para muitos 

desses intelectuais, um dos mecanismos de sobrevivência era se compactuar com esses 

poderosos, já que o analfabetismo chegava a 70% da população e escrevia-se para 

poucos. 
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       Obviamente que essa característica de conduta para a obtenção de favores, faz parte 

de todos os setores da sociedade e de questões humanas subjetivas ligadas ao poder. 

Mas quando isso surge de um meio relacionado à arte, isso toma proporções de pura 

hipocrisia em relação ao que se produz.  Toda concepção transformadora da arte 

desaparece nesse jogo de interesses, pois a arte nasce dessa necessidade de transposição 

para uma materialidade da linguagem, seja ela qual for, o diálogo que temos de nossa 

subjetividade com a amplitude concreta que nos envolve, transformando-a nos 

elementos que nos complementam ontologicamente. Perde-se a característica 

transformadora quando esse diálogo é fabricado para uma situação de sujeição a 

mecanismos reguladores.  

O intimismo à sombra do poder descrito por Coutinho se firmou como um elemento 

cultural em contínuo crescimento. Aqueles que não aceitam as regras colocadas pelos 

meios que dominam determinada área, jamais farão parte desse mundo com as regras 

devidamente estabelecidas e condicionantes no desenvolvimento da obra. Lima Barreto 

logo no início de sua carreira já enfrentou essas questões de boicote por parte da 

imprensa, mais especificamente por um dono de jornal, que o autor ironizou no seu 

primeiro romance “Recordações do Escrivão Isaías Caminha”. 
 

 

Essa situação é agravada pelos traços característicos da 

formação social de nossa intelectualidade: num período em 

que predominava uma radical separação entre as classes e em 

que o trabalho permanecia sob o estigma da condição servil, 

os intelectuais – oriundos quase sempre da classe média – 

utilizavam a cultura como meio de diferenciação, de prestígio 

e elevação social, acentuando assim o seu isolamento com 

relação à concreta realidade nacional-popular. (Coutinho, 

2000, p.104) 

 

 

 

1.8- PROTAGONISMO E LITERATURA NACIONAL 

 

       Aparentemente essas questões parecem distantes e condizentes à época que estamos 

enfocando como contexto histórico e cultural relacionadas ao período de vida de Lima 

Barreto. Mas uma recente pesquisa da professora Regina Dalcastagnè da Universidade 
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de Brasília mostrou que as questões relacionadas ao acesso e ao mundo das publicações 

não teve uma mudança significativa. 

       Somente para constatação da relevância e atemporalidade da obra de Lima Barreto, 

abordaremos rapidamente a pesquisa realizada pela professora Regina Dalcastagnè 

sobre os protagonistas mais comuns nos principais romances escritos no Brasil em duas 

épocas diferentes. A professora foi auxiliada por um grupo de pesquisadores que leram 

os principais romances, classificados como tais, de acordo com as vendas e relevância 

perante a crítica. (Dalcastagné, 2002, p. 78) 

       Dois períodos foram estipulados para o universo da pesquisa: O primeiro de 1970 a 

1975; o outro de 1990 a 1995. Um período se situava dentro da ditadura e o outro já sem 

os militares no poder. Teoricamente os anos fora da ditadura propiciariam uma 

liberdade maior na construção desses protagonistas, mas não foi isso que ocorreu. Para 

surpresa de todos os pesquisadores, os protagonistas desses principais romances 

possuíam as mesmas características. Eles são elaborados neste perfil de personagem: 

homem, branco, classe média, idade entre 35 e 40 anos e sem algum tipo de deficiência 

física. 

       Por meio dessa pesquisa e estabelecendo uma relação com o herói romântico, que 

representa uma busca de valores autênticos de maneira equivocada, percebemos que 

toda manipulação construída pelo poder, aqui na forma de editoras, ainda não mudou 

em muita coisa. O espaço para publicação se apresenta, geralmente, para aqueles cujo 

protagonista se encaixa nos traços desse perfil secular que não faz muita questão que 

surjam outras perspectivas. 

       O Brasil possui a característica social da pluralidade étnica e isso obviamente 

deveria constar na construção artística desenvolvida no país. Isso mostra como as 

questões colocadas há um século por Lima Barreto ainda conduzem os mecanismos de 

seleção para publicação. Isso também nos apresenta o distanciamento do autor com os 

outros literatos da época. Lima Barreto coloca uma mulher, negra, pobre e suburbana 

como protagonista do romance “Clara dos Anjos”. 

      O contexto literário do Brasil na época vivida por Lima Barreto foi tomado por 

muitas mudanças, assim como o referencial europeu que era determinante no que se 

produzia no ocidente. Lima Barreto foi colocado num movimento literário que não se 

enquadrava naqueles que o antecederam, o chamado pré-modernismo. Assim como 

sempre ocorre com os movimentos renovadores, esse enquadramento somente ocorreu 
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após os acontecimentos da chamada semana de arte moderna em 1922, que deflagrou o 

modernismo no Brasil.  

       Os movimentos antecessores próximos ao nosso autor pesquisado, eram o 

Realismo, Naturalismo, Parnasianismo e Simbolismo. A criação literária de Lima 

Barreto teve uma aproximação muito maior do realismo do que qualquer outro 

movimento. Muitos insistem em coloca-lo próximo ao naturalismo devido ao modo 

como descreve determinada situação na periferia, mas o autor não se compraz ao modo 

determinista-descritivo dos naturalistas, mas busca um posicionamento de denúncia ao 

falar sobre esses oprimidos e seu olhar instaura certa poeticidade emanando desses 

personagens. 

       O caráter fragmentário com que cada movimento se apresentava na época não era 

uma tendência nacional. Após o Romantismo, os movimentos literários se suplantavam 

em velocidade estonteante. Era o sinal de que os tempos eram outros e a velocidade se 

relacionava com o tempo cronológico de uma maneira jamais vista. Esse era o reflexo 

de uma sociedade que rumava cada vez mais rápido, fragmentada e construindo-se nos 

moldes da urgência do progresso. 

       O Brasil ainda ouvia o eco do Romantismo, quando Machado de Assis publicou 

“Memórias Póstumas de Brás Cubas” em 1881. O próprio Machado de Assis iniciou-se 

na escrita como adepto desse movimento, mas aos poucos se direcionou ao Realismo. O 

nome de maior destaque desse movimento no Brasil foi José de Alencar, que tinha 

como meta literária traçar um panorama da história e da cultura nacionais. Seus 

romances se dividiram em quatro aspectos sociais: urbano, indianista, regionalista e 

histórico.  

       Sua pré-disposição em traçar esse panorama abrangente era louvável, mas o autor 

tratava de forma alienante questões ligadas ao indianismo. Sua preocupação com 

questões indígenas não iam além de um escapismo para não tratar do real problema 

nacional que era a escravidão. José de Alencar era um escravocrata e quando senador 

retirou-se de uma reunião, quando esta iria tratar de assuntos relacionados à escravidão.        

O senador disse que voltaria quando na pauta constasse algum assunto relevante.  

        As questões biográficas relacionadas aos autores em nada nos interessam, já que a 

obra em si, constitui-se com uma estrutura própria. Mas no caso de José de Alencar, 

isso contraria seus planos de criar um “panorama” da cultura nacional. Ao Ignorar a 

questão da escravidão, ele estava simplesmente negando essa situação e seu panorama 

também não estaria completo. 
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       O Simbolismo não teve quase nenhuma representatividade no Brasil, salvo dois 

casos que esboçaram alguma qualidade. Alphonsus de Guimaraes e Cruz e Souza foram 

os nomes que não deixaram esse importante movimento passar despercebido no Brasil. 

Infelizmente o Simbolismo teve pouco fôlego e não teve muitos seguidores, mas na 

França seu efeito foi devastador e trouxe alguns elementos que modificaram a poesia 

moderna. Alguns dos nomes ligados à poesia simbolista francesa representam o que há 

de mais importante na poesia moderna. 

        O Naturalismo surgiu do Realismo, mas traz para a narrativa e visão de mundo a 

preponderância cientificista sobre a natureza humana. Para o Naturalismo o homem era 

produto do meio em que vivia e exagerava na abordagem relacionada ao evolucionismo 

e medicina experimental, tendo o determinismo com elemento fundamental do 

pensamento. Aluísio de Azevedo foi o principal representante do Naturalismo 

brasileiro. 

       O Parnasianismo talvez seja o movimento literário mais equivocado da história 

brasileira, já que transferia para a arte, valores que só poderiam ser expressos por si 

mesmos, ou seja, a arte apenas possuía um valor imanente que restringia sua amplitude 

somente no valor contemplativo. Essa concepção rasa e elitista da arte vai de encontro 

às nossas afirmações da amplitude transformadora e educadora da arte. A busca 

Parnasiana se estacionava no mero valor estético da obra, não indo além do meramente 

descritivo, descambando para o pomposo e encarcerando a poesia em meras formas 

matemáticas. Não seria exagero imaginar Coelho Neto pensando suas histórias 

carregadas de esteticismos, pomposidades e referências gregas enquanto saltava sobre 

algum esgoto a céu aberto numa rua do Rio de Janeiro. 

       Alguns críticos ainda condicionados por uma visão superficial da grandiosidade do 

trabalho de Charles Baudelaire, o indicam como um dos “pais” do parnasianismo, 

colocando sob sua total responsabilidade a fomentação da expressão “arte pela arte”. 

Mesmo após Walter Benjamim(Benjamim, 1994, p. 89) mostrar outra perspectiva de 

sua obra, alguns críticos ainda insistem em responsabilizá-lo pela total influência sobre 

o movimento. 

DolfOehler escreveu um ensaio mostrando a riqueza da crítica social de Baudelaire em 

meio às imagens de referências e metáforas ligadas a símbolos que inicialmente 

remetem às questões meramente estéticas, mas se analisadas na profundidade que 

realmente trazem essa riqueza de linguagem metafórica à tona, Baudelaire está aquém 
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de certos discursos ditos politizados. O ensaio tem o sugestivo título de “Um Socialista 

Hermético” (Oheler, 2004, p.97). 

       Já o Realismo nacional forjou dois dos maiores nomes da literatura brasileira: 

Machado de Assis e Lima Barreto. Machado de Assis trazia como principal 

característica a sutileza irônica que desvendava seus personagens de maneira única. O 

autor iniciou-se na literatura com o romantismo, mas aos poucos sua escrita rumou para 

um realismo psicológico jamais produzido até então. Machado de Assis contradizia 

alguns elementos significativos do perfil de um autor na época: era pobre, mulato e 

autodidata.  

       Lima Barreto foi comparado com Machado de Assis por alguns críticos da época, 

algo que o desagradava bastante, não por arrogância, já que o autor de Brás Cubas tinha 

a admiração de Lima Barreto. O que o incomodava em relação a essa comparação era o 

posicionamento de Machado diante dos problemas sociais do Brasil, pois o silêncio 

deste era contrário ao esbravejar contínuo de Lima Barreto. Austregésilo de Athayde 

mantinha intensa correspondência com Lima Barreto e numa delas o autor reclamava de 

tal comparação, dizendo que Machado possuía uma secura de alma que o desagradava. 

          Lima Barreto em suas buscas sobre a função da arte e de como esta contribui para 

a evolução humana, descobriu num filósofo desconhecido na época, e ainda, pouco lido 

e publicado, passados mais de um século. Jean Marie Guyau é citado por Lima Barreto 

como possuidor de uma visão clara sobre a representação da arte na vida. Em seu livro 

“A Arte do Ponto de Vista Sociológico” o autor afirma que: 

 

 
O verdadeiro objetivo da arte é a expressão da vida. 

A arte, para representar a vida, deve observar duas 

ordens de leis: as leis que regulam em nós as 

relações entre as nossas representações subjetivas e 

as leis que regulam as condições objetivas nas quais 

a vida é possível. (Guyau, 2009, p. 159) 

 

 

       Essa perspectiva colocada por Jean Marie Guyau, que se coloca numa posição que 

tenta o equilíbrio entre objetividade e subjetividade, lembra-nos uma passagem 

de“Pedagogia do Oprimido” em que Paulo Freire diz que “não se pode pensar em 

objetividade sem subjetividade” e mais a frente: “Nem objetivismo, nem subjetivismo 
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ou psicologismo, mas subjetividade e objetividade em permanente dialeticidade.” 

(Freire, 2011. P. 51). Lima Barreto, que era leitor de Guyau, mesmo buscando uma 

literatura que tinha nas questões objetivas as estruturas de sua construção textual, 

elaborou personagens marcantes de nossa literatura, por seus questionamentos 

existenciais e traços de subjetividade e incompletudes fortemente representativas. 

        Mostramos neste primeiro capítulo, o contexto anteriormente próximo e o que 

envolvia contemporaneamente o nosso objeto de pesquisa. Vimos que a segunda metade 

do século XIX e início do século XX foram tão intensos em mudanças relacionadas a 

todos os aspectos sociais, que talvez possamos definir como um dos momentos mais 

marcantes em mudanças da história da civilização. Antes, nunca houvera esse borbulhar 

de revoluções, mudanças de pensamentos, movimentos artísticos, descobertas 

científicas e outras questões em tão curto espaço de tempo.  

       Seria enfadonho ou meramente didático relacionar os principais fatos numa lista, 

depois dissecá-los conforme uma relação de itens relevantes. Elencamos questões que 

estão relacionadas à pesquisa e que de certa maneira afetaram dialeticamente o nosso 

objeto a ser analisado. Obviamente alguns elementos relativos à completude do que 

tencionamos pesquisar acabam se deslocando aos capítulos seguintes, pois achamos 

desnecessária a utilização destes, neste momento de abordagem do contexto referente à 

época do objeto pesquisado. 
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CAPÍTULO II 

 

2.1 – LITERATURA E EDUCAÇÃO 

 

       No primeiro capítulo da dissertação, priorizamos uma abordagem contextual das 

questões históricas e artísticas que abrangeram o tempo de vida de Lima Barreto e 

também os fatos anteriores que tiveram relevância nas questões que estabeleceram forte 

influência no pensamento barretiano. A necessidade dessa abordagem também se dá 

pelo motivo do autor buscar uma escrita voltada para elementos sociais, cujos 

personagens estão sempre metonimizando essas situações. 

      O segundo capítulo priorizará o referencial teórico escolhido, que dará o aporte 

necessário à relação da escrita barretiana, desenvolvida no objeto Clara dos 

Anjosrelacionada homologamente a uma categoria do pensamento de Paulo Freire. Este 

referencial teórico terá como ponto central o estruturalismo genético proposto por 

LucienGoldmann em “A Sociologia do Romance”, mas além deste, buscaremos em 

outros teóricos os elementos de análise romanesca que deem uma sustentação coerente à 

pesquisa. 

      A escolha de “A Sociologia do Romance” de LucienGoldmann como peça essencial 

na elaboração da fundamentação teórica se dá por questões ligadas à escrita de Lima 

Barreto que buscou na utilização da estrutura social, os elementos primordiais para a 

construção de uma escrita contundente e voltada para as questões dos oprimidos. Esse 

olhar barretiano voltado para os oprimidos nos levou a pesquisar as relações homólogas 

dessa escrita com o pensamento de Paulo Freire. 

Contrariamente ao que se supõe, que Lima Barreto carregava seus escritos com a tinta 

de certo ressentimento, dizemos que o autor buscou no Ethos da sociedade carioca a 

matéria-prima para elaboração de um olhar pautado pela historicidade como estrutura 

homóloga à estrutura de seus romances, e não como um diário no qual discorria seus 

lamentos sobre seus infortúnios ou de questões relativas à sua vida. Ainda hoje alguns 

críticos o classificam como naturalista, mas isso se deve mais a uma análise superficial 

de sua obra, pois quando se prima por uma análise sociológica, percebemos a amplidão 

de seus escritos e como eles estavam além da maioria das produções literárias da época. 

Essa análise sociológica de sua literatura nos dará um suporte necessário para trabalhar 

questões relacionadas à Educação, já que a pesquisa se desenvolve no mestrado de 
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Educação e não se volta especificamente ao campo da Literatura; além disso,não se trata 

de um ensaio literário no qual o estudo literário é elaborado por seus mecanismos 

específicos, não carecendo inicialmente desse diálogo com a Educação.  

       O estudo que propomos tem como base, as possíveis relações homólogas das 

estruturas sociais com a estrutura do romance “Clara dos Anjos” de Lima Barreto; e a 

partir daí buscaremos a correlação dos escritos barretianos com categorias de 

pensamento elaboradas por Paulo Freire, relativos a essa estrutura da Educação, para a 

qual acreditamos, se direciona, em muitos aspectos, o pensamento do autor. Para 

LucienGoldmann o que caracteriza a sociologia da literatura é a compreensão da 

estrutura significativa imanente na obra e o fato de se estabelecer a relação homóloga na 

estrutura em que essa obra se encontra. Para Goldmann o herói romanesco que é fruto 

de uma sociedade burguesa é um herói problemático que busca valores autênticos de 

maneira equivocada numa sociedade alienada.  Essa busca se dá pela necessidade de 

coerência numa sociedade que impõe valores inautênticos e contraditórios. (Goldmann, 

1990, p.220) Uma busca por uma consciência possível diante da consciência real 

estruturada em valores contraditórios. 

        A transformação social que o Brasil passou logo após o fim da escravidão 

evidencia uma mudança que se estruturou no modelo prussiano ao invés de ter essa 

estrutura baseada na consolidação do modelo francês, isto é, buscou embasar sua nova 

estrutura burguesa em acordos e movimentos de ajudas mútuas com aqueles que 

propiciariam benefícios comerciais e políticos nessas trocas, como afirma Carlos Nelson 

Coutinho no ensaio “O Significado de Lima Barreto em Nossa Literatura” 

 

 
O caminho do povo brasileiro para o progresso 

social – um caminho lento e irregular- ocorreu 

sempre no quadro de uma conciliação com o atraso 

[...] Ao invés das velhas forças e relações sociais 

serem extirpadas através de amplos movimentos 

populares de massa, como é característico da “via 

francesa”, a alteração social se fez aqui mediante 

conciliações entre o novo e o velho, ou seja, se 

consideramos o plano imediatamente político, 

mediante um reformismo “pelo alto”, que excluiu 

inteiramente a participação popular. (Coutinho, 

2000, pag. 103) 
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        Ainda sobre essa questão da transformação da estrutura social que ocorreu no final 

do século XIX, Décio Saes no livro “A Formação do Estado Burguês no 

Brasil”,esclarece-nos, por meio de importantes registros históricos, como se deu essa 

transição radical de uma sociedade escravocrata, diretamente para uma sociedade 

burguesa. O esclarecimento dessa transformação nas estruturas sociais amplia o campo 

de visão sobre muitas questões que se seguiram e que de certa forma evidencia o 

distanciamento entre as classes sociais no Brasil, que copiou um modelo europeu, tendo 

uma estrutura social distante do modelo que seguiu, inclusive as questões relativas à 

Educação, na qual se nota um distanciamento tanto no acesso quanto à qualidade dos 

estudos referidos às diferentes classes. A observação dessas questões históricas é de 

extrema importância para nossa pesquisa, já que o objeto pesquisado se constrói em 

meio a esse turbilhão de mudanças num curto espaço de tempo, no qual alguns aspectos 

do pensamento burguês são incorporados ao pensamento de uma classe que não estava 

inserida de fato nessa condição social, mas já fora cooptada pelos aspectos simbólicos 

do pensamento burguês. 

 

 
A reprodução do modo de produção escravista moderno 

implicou, no Brasil do século XIX, o desenvolvimento das 

práticas comerciais internas e ampliação do aparelho interno 

(pós-colonial) de Estado; assim se desenvolveram as cidades 

comerciais (por ex.: Santos) e burocráticas (por ex.: Rio de 

Janeiro), e diversificou-se a estrutura de classes com o 

aparecimento de uma nova classe urbana (trabalhadores não-

manuais e não-proprietários: empregados de escritório, 

burocratas, militares de carreira, jornalistas, etc.) , distinta da 

antiga pequena burguesia (simultaneamente pequenos 

proprietários independentes e trabalhadores manuais: 

artesãos, pequenos comerciantes) Tais transformações, 

juntamente com as suas conseqüências materiais (melhoria 

dos serviços urbanos: pavimentação, transporte, 

comunicação), permitiram também a implantação duradoura 

de um pequeno leque de indústrias (do ramo têxtil e 

siderúrgico) (Saes, 1985, pags. 276-277)         
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        Essas considerações de Décio Saes sobre as transformações sociais no período 

pesquisado vão ao encontro do Método Estruturalista Genético na História da Literatura 

elaborado por LucienGoldmann. Assim como a análise de Décio Saes mostra que a 

abolição da escravatura não instaurou imediatamente uma nova estrutura, mas sim, que 

isso já vinha se transformando e foi um momento marcante nessa transformação. Para 

LucienGoldmann a estrutura não existe, existe a estruturação, ou seja, a contínua 

estruturação. O processo histórico é dinâmico e está em contínua estruturação. Para 

LucienGoldmann o romance é um gênero literário burguês, porque no momento em que 

ele surgiu, a sociedade vivia o surgimento da burguesia. Para ele, o romance possuí uma 

estrutura significativa que estabelece relações homólogas com as estruturas sociais, ou 

seja, a estrutura do romance representa um momento da transformação dessa estrutura 

social, mas se constituí como estrutura independente, dentro da obra do autor. A análise 

dessa obra se dá primeiramente pelo mecanismo de compreensão, seguido da 

compreensão por meio da relação homóloga das estruturas. 

 

 
O estruturalismo genético parte da hipótese de que todo o 

comportamento humano é uma tentativa para dar uma 

resposta significativa a uma situação particular e tende, por 

isso mesmo, a criar um equilíbrio entre o sujeito da ação e o 

objeto sobre o qual ela se exerce, o mundo ambiente. Essa 

tendência para o equilíbrio conserva sempre, porém, um 

caráter falível e provisório, na medida em que todo o 

equilíbrio mais ou menos satisfatório entre as estruturas 

mentais do sujeito e do mundo exterior redunda numa 

situação em que o comportamento dos homens transforma o 

mundo e onde essa e onde essa transformação torna o antigo 

equilíbrio insuficiente e gera uma tendência para um novo 

equilíbrio que, por sua vez, será ulteriormente superado. 

Assim, as realidades humanas apresentam-se como processos 

bilaterais: desestruturação das estruturações antigas e 

estruturação de novas totalidades, aptas a criarem equilíbrios 

que poderão satisfazer às novas exigências dos grupos sociais 

que as elaboram. (Goldmann, 1990, p. 204) 
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       Dentre as muitas teorias literárias, escolhemos a sociologia da literatura justamente 

por oferecer os conceitos mais pertinentes aos aspectos literários construídos por Lima 

Barreto e que nos levou a uma aproximação com questões ligadas à Educação propostas 

por Paulo Freire. A escolha de uma verificação pelo prisma da sociologia da literatura 

não descaracteriza outros modos de verificação por outras teorias, pelo contrário, o 

diálogo com alguns outros mecanismos de verificação se faz necessário, tanto no 

sentido de verificação de certas contradições, quanto na confirmação de aspectos 

analíticos; e até mesmo na eliminação de conceitos que não oferecem caminhos amplos 

em questionamentos. O termo Estruturalismo Genético foi “emprestado” das ciências 

naturais por LucienGoldmann para demonstrar as inter-relações das estruturas dentro de 

determinada cultura. Mas LucienGoldmann analisa essa estrutura cultural por uma 

perspectiva do Materialismo Histórico, na qual a visão de mundo não é individual, mas 

social e tem a coletividade como produtora de suas condições concretas de vida. Ao 

invés de utilizar o método estruturalista de análise de uma obra literária, no qual uma 

obra pode ser analisada mediante a estrutura de outra obra, ambas isoladamente, por 

meio de sua linguagem e sem a necessidade de um contexto social, LucienGoldmann 

prioriza um estudo pelas relações homólogas da estrutura da obra e da estrutura social 

na qual ela está inserida. 

       Esse posicionamento de Goldmann lhe rendeu críticas dos dois lados, tanto de uma 

crítica marxista, quanto de uma estruturalista. O seu pensamento trafegava por ambas, 

buscando os elementos necessários para o desenvolvimento de uma teoria que buscasse 

o equilíbrio, o diálogo e a intermediação entre pensamentos dialéticos na construção 

desta teoria. Esse pensamento primava por uma análise desse “novo” sujeito que 

transitava por uma época que há décadas se construía via transformação burguesa da 

sociedade, para salientar essa perspectiva de estudo da literatura por meio de mudanças 

estruturais na sociedade, Goldmann leva em conta quatro fatores, como nos mostra 

Jean-Yves Tadié: 

 
 

- O aparecimento da categoria mediação, forma fundamental do 

pensamento da sociedade burguesa: o dinheiro, o prestígio social 

tornam-se valores absolutos em vez de mediadores. 

- Subsistem os indivíduos problemáticos, cujo pensamento e 

comportamento permanecem dominados pelos valores qualitativos: 
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escritores, artistas..., que, no entanto, não podem escapar inteiramente 

à ação do mercado. 

- O gênero romanesco desenvolveu-se a partir de insatisfação afetiva 

não conceitualizada, de uma aspiração afetiva a valores qualitativos, 

que surgiram dentro da sociedade. 

- Na sociedade liberal orientada para o mercado, subsistem valores 

com objetivo universal, ligados à própria existência da com coerência 

(liberdade, igualdade, fraternidade). A partir desses valores 

desenvolve-se o romance como biografia individual, a biografia de um 

indivíduo problemático, como seu autor. A forma romanesca 

transforma-se para atingir a dissolução progressiva e o 

desaparecimento do personagem individual, o herói. (Tadié, 1992, p. 

175)       

 

 

       O herói romanesco proposto por LucienGoldmann tem a necessidade de uma busca 

por coerência na sua relação com a estrutura social e essa construção se dará por meio 

de uma busca por valores autênticos (coerência), mas se dará de maneira equivocada por 

causa dos valores impostos por essa sociedade burguesa (alienada). Ele buscará uma 

consciência possível almejando uma transformação, dentro dessa consciência real que 

conduz seu caminho, mas o equívoco se dará justamente por já estar cooptado por esses 

valores. Metodologicamente, LucienGoldmann diz que devemos inicialmente 

compreender a obra e depois explicá-la. Relacionando essa maneira de análise 

romanesca de Goldmann com a Educação, ela vai ao encontro de idéias de Paulo Freire 

expostas no livro “Educação e Mudança”, em que o autor analisa o sujeito ante as 

mudanças de estruturas e a percepção destas, num mundo que é criado por ele. 

 

 
Mudança e estabilidade resultam ambas da ação, do trabalho 

que o homem exerce sobre o mundo. Como um ser de práxis, 

o homem, ao responder aos desafios que partem do mundo, 

cria seu mundo: o mundo histórico-cultural. 

O mundo de acontecimentos, de valores, de idéias, de 

instituições. Mundo da linguagem, dos sinais, dos 

significados, dos símbolos. 

Mundo da opinião e mundo do saber. Mundo da ciência, da 

religião, das artes, mundo das relações de produção. Mundo 

finalmente humano. 
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Todo este mundo histórico-cultural, produto da práxis 

humana, se volta sobre o homem, condicionando-o. Criado 

por ele, o homem não pode, sem dúvida fugir dele. Não pode 

fugir do condicionamento de sua própria produção [...] 

Enquanto a mudança implica, em si mesma, uma constante 

ruptura, ora lenta, ora brusca, da inércia, a estabilidade 

encarna a tendência desta pela cristalização da criação. 

Enquanto a estrutura social se renova através da mudança de 

suas formas, da mudança de suas instituições econômicas, 

políticas, sociais, culturais, a estabilidade representa a 

tendência à normalização da estrutura. (Freire, 2011, p.61) 

 

 

 

       Estas afirmações de Paulo Freire se direcionam ao posicionamento do educador 

diante das mudanças que acontecem na estrutura social e como isso afeta suas posições. 

Não podemos deixar de notar que esse posicionamento se assemelha àquele herói 

problemático que constrói seu pensamento num crescente movimento de busca de 

coerência ante as contínuas transformações. Essa busca contínua será uma constante na 

vida desse sujeito (educador) já que ela se manterá desta forma devido à incompletude 

instalada devido às contínuas transformações na estrutura social. Essa incompletude que 

não deve ser ignorada e sim questionada, já que ela dimensiona o ser a uma construção, 

também contínua, de suas necessidades existenciais. Esse é um dos elementos do 

pensamento de Paulo Freire que confere à pesquisa um elemento científico que o 

aproxima das idéias de LucienGoldmann, e que também conferirá coerência à nossa 

fundamentação teórica. 

        Tencionamos que literatura seja redimensionada a uma possibilidade de construção 

de elementos educativos. Obviamente que isso não se trata de uma novidade, mas ao 

observarmos a pesquisa, anteriormente citada, de Regina Dalcastagnè, percebemos que 

todo o contexto social que envolve os produtores desta literatura pesquisada, foram 

reduzidos a uma particularização de mundo específico, que suprime o real sentido desse 

contexto, elencando apenas o reduzido aspecto social de quem o escreve, sendo que 

estes em sua maioria, tem uma posição favorável ao acesso a publicações e trânsito 

facilitado por inúmeros mecanismos relacionados ao poder. Nossa intenção não é fazer 

uma crítica negativa à particularização dos aspectos literários para desenvolvimento de 

tendências subjetivistas, já que isso corresponde a elementos da totalidade da criação, 
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mas sim de evitar propriedades cuja intencionalidade não vão além de um subjetivismo 

hegemônico, tampouco acreditamos que uma literatura panfletária trará aspectos 

diferentes. Desta forma o literário estabelece um diálogo com questões ontológicas 

mediante questões sociais referentes ao contexto e vice-versa, não privilegiando um 

caminho que antecipe o outro, mas construindo um diálogo simultâneo. 

        A obra de Lima Barreto traz alguns elementos que se complementam e que 

consideramos fundamentais para a construção de uma literatura que prima por uma 

pluralidade, relacionando forma e essência em sua totalidade. A teoria proposta por 

LucienGoldmann nos oferece uma fundamentação teórica condizente aos elementos 

literários trabalhados por Lima Barreto; e finalmente, o pensamento de Paulo Freire nos 

oferece uma possibilidade de diálogo com as questões postas em literariedade por Lima 

Barreto com a Educação, relacionadas homologamente pela teoria de LucienGoldmann. 

 

 

2.2 - LINGUAGEM E CONSCIÊNCIA 

 

       Para Paulo Freire, a linguagem tem uma importância imensa no diálogo do sujeito 

com o mundo. Ao relacionar essa importância com o objeto literário que tem a 

linguagem escrita como matéria-prima na materialização do pensamento, o autor 

descarta a possibilidade de uma função correspondente apenas ao aspecto formal da 

literatura enquanto arte escrita. Existe a importância da questão estética, mas para que 

haja um diálogo com questões ontológicas mais amplas do sujeito, essa expressão 

artística não pode se aprisionar apenas no elemento estético, que na verdade, é parte 

constituinte de uma totalidade. Vejamos o que diz Cecília Irene Osowski sobre a 

questão da linguagem para Paulo Freire. 

 
Linguagem para Paulo Freire é a expressão do conhecimento 

produzido pelo homem em sua relação sujeito (aquele que 

conhece) versus objeto (aquilo que é conhecido), servindo 

como forma de comunicação carregada por relações de poder, 

pois as diferenças de linguagem ou idioma têm um 

fundamento político e ideológico, mesmo que nem sempre 

percebamos esse poder. Daí a importância do 

desenvolvimento de uma consciência transitivo-crítica, pois a 

linguagem é manifestação do pensamento que tanto pode 
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apresentar-se de forma ingênua quanto de forma crítica. [...] 

Paulo Freire vê a linguagem como algo comprometido, 

também com as classes sociais, o que permite entender e 

aceitar as diferenças de sintaxe entre a linguagem dos 

trabalhadores, por exemplo, direta e simples como as suas 

vidas e as dos professores em situação de ensino 

manifestando através de volteios, circunlóquios, fazendo a 

dança dos conceitos, o balé conceitual que aprendemos na 

universidade. E nesse sentido as palavras também carregam 

pesos diferentes, pois favela pronunciada por alguém que 

mora nela tem mais densidade, mais peso e mais força 

significativa do que essa mesma palavra pronunciada por 

quem apenas aprendeu-a de outras formas, mas distante da 

favela enquanto sua moradia. ( Streck; Redin; Zitkoski, 2010, 

p. 247) 

 

 

 

       Nessa perspectiva em que a linguagem pode oferecer um mero elemento de 

aproximação com as classes socais de uma maneira superficial, utilizada apenas para 

aproximação ou com um comprometimento em que essa classe social se torne 

protagonista e portador de uma voz que busca a autonomia ante o mundo que não lhe 

oferece o espaço devido. Novamente percebemos uma aproximação entre o pensamento 

de Paulo Freire e a Razão literária de Lima Barreto, que além de ter o oprimido como 

protagonista, também utiliza a sintaxe dessa classe social como elemento primordial de 

linguagem. Longe de toda crítica elitista que sugere esse posicionamento pelo ponto de 

vista do oprimido como ressentimento ante as mazelas sociais, que na verdade são 

construídas por forças hegemônicas, a razão literária barretiana se dimensiona aos 

mesmos aspectos em busca de um desenvolvimento de uma consciência transitivo-

crítica que também se constrói na linguagem. 

        A literatura não tem a obrigatoriedade de se fundar em princípios educacionais, 

assim como qualquer outro tipo de arte. Toda a arte que se propõe construir-se sob uma 

perspectiva diretamente relacionada à Educação, não vai além da teoria que a 

condiciona como meramente educativa, deixando para trás toda possibilidade de criação 

relacionada à liberdade artística. Há muito tempo tem-se debatido sobre o valor estético 

de uma obra e sua relevância como elemento culturalmente enriquecedor do sujeito. 
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Muitos direcionamentos são tomados a esse respeito, mas um ponto comum entre os 

pesquisadores é de que a arte tem esse sentido de transformação. Muitos são os aspectos 

em que a literatura transcende o reducionista mero prazer da leitura como 

entretenimento e acaba tendo um poder transformador na vida do sujeito, 

principalmente quando esse sujeito se encontra em situações extremas relacionadas às 

situações sociais, estas confirmações podem ser encontradas na pesquisa desenvolvida 

pela antropóloga Michèle Petit em “A Arte de Ler”. 

       Essa possibilidade de compreender o mundo ao redor e fazer uma leitura crítica de 

todos os aspectos sociais, postos como elementos essenciais para que se faça nascer um 

princípio de conscientização, são características de uma literatura que prima pelos 

aspectos mais profundos de sua criação. Essa literatura não oferece as respostas ao 

leitor, tanto na forma de que sua leitura seja meramente aprazível, quanto no intuito de 

suprimir as dúvidas e questionamentos, pois são estes elementos que conduzem a uma 

leitura crítica do mundo. Essa perspectiva da importância do questionamento do mundo 

é constante na obra de Paulo Freire. O sentido do sujeito como ser inacabado e em 

contínua construção surge no pensamento do educador como um dos elementos 

fundamentais para não moldar-se ao sistema, em busca de sua liberdade, assim como a 

grande literatura também nasce da busca contínua dessa relação dialética do sujeito com 

o mundo. Mas a literatura é uma arte que nasce da linguagem escrita e desta forma 

possui algumas especificidades, como salienta Ana Maria Haddad Baptista: 

 
 

A literatura não brota como a nascente de um rio. Não cai no 

papel com a força e rapidez de uma chuva de granizo. Muito 

menos, como diria Deleuze, não é a linda historinha de minha 

vida que vem à memória. Ou a historinha de minha tia sofrida 

que morreu no século passado. A tal da “memória 

involuntária” que a maioria deturpa conceitualmente. 

Literatura é trabalho com a palavra, com o pensamento. 

Trabalho exaustivo de uma sensibilidade que se compromete 

com a existência humana, como tantos e tantos escritores já 

cansaram de observar. (Baptista, 2011, p. 53) 

 

 

       Nessa perspectiva, colocada por Ana Maria Haddad Baptista, o texto não é fruto de 

um fluxo de inspiração ou algo que se assemelhe a isso, que toma conta do escritor e 
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fluí facilmente pela página. Assim como houve todo um processo de construção desse 

texto em que o autor buscou por meio de seus conhecimentos relativos à criação textual 

e de estudos relacionados a seus interesses específicos,como também a sua relação e 

diálogo com o mundo. Para que haja uma absorção coerente do que está escrito e das 

idéias ali expostas, espera-se também uma busca por compreender a totalidade do que 

ali está “impresso”. Espera-se um posicionamento crítico e interessado em dialogar com 

as idéias do autor, em que o cognitivo não seja o único elemento de percepção, mas que 

haja todo um processo de verificação relacionado ao tempo e espaço em que esse leitor 

se encontra. Esse diálogo poderá estabelecer relações profundas com o texto, trazendo 

novos questionamentos e posicionamentos críticos em relação ao mundo (estrutura) em 

que a obra foi criada. 

       Esse posicionamento crítico na verificação e análise de uma obra se aproxima, de 

certa maneira, do que Paulo Freire chama de princípio de conscientização, que torna-se 

constante na vida e nunca se findará, mas tem um início quando o oprimido começa a se 

libertar e libertar o opressor. A literatura produz esse diálogo crítico com o leitor que no 

decorrer do desenvolvimento do repertório de leituras, constatará que esse 

posicionamento não mais se fundará na mera absorção do texto na sua superficialidade, 

mas aprofundará o diálogo com o autor, justamente pela criticidade que tomou conta da 

leitura. Diante desse diálogo com o contexto e a ampliação do repertório com leituras 

críticas que convirjam para experiências reflexivas em relação sujeito-mundo e sua 

condição existencial. 

 
 

Há uma pluralidade nas relações do homem com o mundo, na 

medida em que responde à ampla variedade dos seus 

desafios. Em que não se esgota em num tipo padronizado de 

resposta. A sua pluralidade não é só em face dos diferentes 

desafios que partem do seu contexto, mas em face de um 

mesmo desafio. No jogo constante de suas respostas, altera-se 

no próprio ato de responder. Testa-se. Age. Faz tudo isso com 

a certeza de quem usa uma ferramenta, com a consciência de 

quem está diante de algo que o desafia. Nas relações que o 

homem estabelece com o mundo há, por isso mesmo, uma 

pluralidade na própria singularidade. E há também uma nota 

presente de criticidade. A captação que faz dos dados 

objetivos de sua realidade, como dos laços que prendem um 
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dado a outro, ou um fato a outro, é naturalmente crítica e, por 

isso, reflexiva e não reflexa, como seria na esfera dos 

contatos. Ademais é o homem, e somente ele, capaz de 

transcender. (Freire, 2011, p. 55) 

 

 

        Diante dessa “pluralidade na própria singularidade”, podemos observar que um 

livro que traz esses elementos de criticidade, se distancia daquele princípio educacional 

que Paulo Freire chama de educação bancária, pois esse autor não impõe 

imperativamente seus conceitos, tampouco cede a uma facilitação para subjugar seu 

leitor, acariciando seu ego com previsibilidades que não tragam desconfortos 

existenciais. Um autor que opera sua linguagem com artimanhas na qual o leitor se sinta 

confortável, geralmente segue o jogo do mercado editorial e não tem nenhum vínculo 

com uma literatura que traz um vínculo com uma responsabilidade educacional-social. 

Sobre esse tema, Carlos Nelson Coutinho escreveu no ensaio “O Lugar de Lima Barreto 

na Nossa Literatura”, que certos intelectuais, após a transição da sociedade escravocrata 

para a sociedade burguesa, tiveram que se adaptar a esse “novo mercado”. Órfãos de 

seus antigos apadrinhamentos, ele buscaram o que Coutinho chama de “intimismo à 

sombra do poder”, ou seja, adaptavam sua linguagem ao que mais lhes convinha 

financeiramente. A constatação de tal fato, não só nos leva a acreditar que já naquela 

época havia certa literatura que era produzida sob encomenda e que havia financiadores 

com intenções hegemônicas nessa condução. Sobre este tema o professor Maurício 

Silva escreveu “A Hélade e o Subúrbio”, em que fala sobre as diferentes posições nas 

ideias e na linguagem, entre Lima Barreto e Coelho Neto. 

       Diante de tais considerações sobre uma literatura que prima por constituir-se como 

mero produto mercadológico, traçando um caminho em que se ignoram questões ligadas 

à literatura como construtora de saberes, como diz Ana Maria Haddad Baptista: “a 

literatura nunca foi desvinculada do ensino [...] Sabe-se que a gramática de uma língua, 

nasceu da literatura.” (Haddad, 2011 p. 47). Desta forma podemos afirmar que a 

literatura produzida por Lima Barreto estabelece em toda a sua totalidade, desde contos, 

crônicas, romances etc. um vínculo poderoso com as questões educacionais, pois prima 

por uma leitura crítica do mundo, não impondo uma linguagem hegemônica, tampouco 

cedendo ao aprazível no intuito de agradar o leitor. Sua literatura se mostra muito 

distante da concepção bancária de educação criticada por Paulo Freire, pois Lima 
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Barreto, além de utilizar o subúrbio como espaço de seus protagonistas, buscou no 

léxico destes suburbanos, a linguagem que os colocava em igualdade com as outras 

classes no meio social. Esse diálogo barretiano com o oprimido aproxima a razão 

literária o autor com as ideias de Paulo Freire. Ambos buscavam um lugar de 

protagonista para o oprimido em suas obras. Ao colocar os moradores do subúrbio 

como protagonistas de suas obras, Lima Barreto além de mostrar a grandeza destes 

oprimidos, revela o imenso aprendizado que eles podem oferecer, ou seja, mostra a 

relevância de seu mundo e o quanto ele tem a ensinar. 

      Nesse aspecto em que o aprendizado surge desse contexto suburbano, que é 

ignorado e muitas vezes tido como inadequado pelos problemas sociais que lhe são 

impingidos, Lima Barreto novamente se aproxima do pensamento de Paulo Freire na 

questão da educação bancária, pois o subúrbio sempre foi tido como um lugar em que se 

deve receber a educação e não pode haver a imprescindível troca de saberes. Além de 

colocá-los como protagonistas, o autor coloca essa realidade como estrutura de saberes 

construídos na vivência cotidiana e na grandiosidade que esses personagens se 

locomovem ante todo descaso do poder público. Sobre essa determinação em buscar na 

uma investigação sobre o povo, Paulo Freire nos diz algo que também dialoga com a 

perspectiva barretiana: 

 

 

 
A investigação do pensar do povo não pode ser feita sem o 

povo, mas com ele, como sujeito de seu pensar. E se seu 

pensar é mágico ou ingênuo, será pensado o seu pensar, na 

ação, que ele mesmo se superará. E a superação não faz no 

ato de consumir idéias, mas de produzi-las e de transformá-

las na ação e na comunicação. (Freire, 2011, p. 141) 

 

 

       O ato de colocar o povo do subúrbio como protagonista de seus livros é justamente 

dar-lhes a oportunidade de produzir idéias, já que, como mostra a pesquisa da 

professora Regina Dalcastagnè, a literatura que é “publicável” e legitimadora do que 

representa a literatura nacional, ainda é elitista, gerando protagonistas e histórias que 

representam esta elite. Lima Barreto obviamente não tem o reconhecimento que merece, 

pois os sintomas de uma literatura voltada para as elites ainda são sentidos no que se 
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produz na chamada literatura oficial. A mudança desse paradigma poderia gerar novas 

questões relativas à linguagem e diversidades de temas, pois os autores que trabalham 

questões relacionadas ao subúrbio e classes oprimidas sequer tem possibilidade de 

publicação. Geralmente um ou outro quebram esse bloqueio, mas logo são rotulados e 

continuam à margem como um tipo de literatura específica para trabalhar 

determinadotema, sendo que em muitas vezes é tratada como sub-literatura. 

Essa literatura tem o potencial de ser utilizada como um processo educativo, assim 

como afirmamos que a razão literária de Lima Barreto possui esse aspecto de produção 

de uma consciência social. Mas o espaço oferecido a esses autores que nãopossuem um 

apadrinhamento ou não aceitam a receita do livro que agrada a todos, é transitar em 

todos os meios, colocando-a a serviço apenas do meio onde foi elaborada. Lima Barreto 

tinha consciência dessa força transformadora da literatura e de como ela deveria estar 

presente em todos os meios e não somente se restringir às elites. Em “Educação Como 

prática da Liberdade, Paulo Freire falando sobre o período colonial, parece estar falando 

sobre um momento recente, tão fortes são os ecos daquele período no momento atual.  

 

 
Assim vivemos todo nosso período de vida colonial. 

Pressionados sempre. Quase sempre proibidos de crescer. 

Proibidos de falar. A única voz, no silêncio a que éramos 

submetidos, que se poderia ouvir era do púlpito. As restrições 

às nossas relações, até as internas, de capitania para capitania, 

eram as mais drásticas. Relações que, não há dúvida, nos 

teriam aberto possibilidades outras no sentido das 

indispensáveis trocas de experiências com que os grupos 

humanos, pelas observações mútuas, a retificações e 

seguimento de exemplos. Somente o isolamento imposto à 

colônia, fechada nela mesma, e tendo por tarefa bastar as 

exigências e os interesses, cada vez mais gulosos, da 

metrópole, revelava claramente a verticalidade e a 

impermeabilidade antidemocrática da política da corte.  

(Freire, 2011, p.101) 

 

 

       Talvez certo anacronismo desfaça inicialmente a ligação de épocas distintas e o 

simulacro que encobre a realidade coloque tudo sob uma ilusória capa democrática, nos 
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dando uma ilusão de que existe certo acesso tanto no acolhimento quanto no que se 

produz nas classes oprimidas. Mas essa suposta inclusão vem abaixo quando colhemos 

dados específicos e bem definidos sobre a real situação tanto na Educação quanto em 

outros setores da sociedade. Pesquisas como a da professora Regina Dalcastagné 

ajudam a desconstruir essa verdade construída hegemonicamente com intuito de que 

tudo está no seu devido lugar e seguem as regras estabelecidas pelas elites. 

 

 
As tarefas de seu tempo não são captadas pelo homem 

simples, mas a ele apresentadas por uma “elite” que as 

interpreta e lhes entrega em forma de receita, de prescrição a 

ser seguida. E, quando julga que se salva seguindo as 

prescrições, afoga-se no anonimato nivelador da 

massificação, sem esperança e sem fé, domesticado e 

acomodado: já não é sujeito. (Freire, 2011, p.61) 

 

 

        Essa perspectiva estreita e muito bem direcionada pela elite é a maneira de 

conduzir o oprimido para onde ele acha que deve ir e se satisfazer com o roteiro 

previamente estabelecido. Lima Barreto desconstrói essa perspectiva e faz o subúrbio 

criar os próprios elementos de auto-afirmação e buscar a consciência social com os 

mecanismos que os envolvem, valorizando o contexto que os capacitem e os 

transformem, não em meros coadjuvantes, mas em protagonistas, como todos deveriam 

ser. O sociólogo ZygmuntBauman deu título ao seu último livro de “Danos Colaterais”, 

que é uma expressão utilizada em guerra para as perdas ditas “acidentais”, como civis, 

hospitais etc. Ele criou uma metáfora para representar a sociedade como se fosse um 

circuito eletrônico, que possui um fusível que tem a função de suportar a sobrecarga, 

evitando um dano geral em todo mecanismo. O autor coloca as classes mais sofridas 

como uma espécie de fusível que suporta todas as conseqüências de políticas voltadas 

para a manutenção de uma elite.  

 

 
A “subclasse” pode estar “dentro”, mas claramente não é 

“da” sociedade: não contribui para nada de que a sociedade 

necessite a fim de obter sua sobrevivência e seu bem-estar; de 
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fato, a sociedade estaria melhor sem ela. A condição de 

“subclasse”, como sugere o nome que lhe foi atribuído, é a de 

“emigrados internos”, ou “imigrantes ilegais”, “estranhos de 

dentro” – destituídos dos direitos de que gozam os membros 

reconhecidos e aprovados da sociedade; um corpo estranho 

que não se conta entre as partes “naturais” e indispensáveis 

do organismo social. Algo não diferente de um tumor 

cancerígeno, cujo tratamento mais sensato é a extirpação, ou 

pelo menos o confinamento e/ou remissão forçados, 

induzidos e planejados. (Bauman, 2013, p.10) 

 

 

       As palavras de ZygmuntBaumanpodem soar um pouco agressivas, mas talvez a 

sutileza não dê conta de definir aquilo que é imposto de maneira veemente e asfixiante 

na vida do oprimido. O discurso sufocado necessita do mesmo nível de veemência para 

se equivaler ao grito que o oprime, não para o sufocar também, mas para que sua 

intensidade possa atingir o mesmo nível. Não por acaso, Lima Barreto possuía um 

discurso inflamado, irônico e desafiador que colocava subúrbio no mesmo nível de 

importância dos bairros mais prósperos e bem amparados pelo poder público. Assim 

como o prefeito Pereira Passos expulsou os pobres do centro do Rio de Janeiro, Lima 

Barreto erguia o subúrbio ao nível do centro com características europeias, não com a 

intencionalidade descabida de encontrar modelo equivalente, mas engrandecendo o 

lugar com as qualidades próprias do espaço e de quem nele vivia.  

Os danos colaterais continuam fabricando vítimas continuamente, pois o capitalismo e 

essa voracidade na sua manutenção num mundo globalizante, mas excludente, 

representado pelo mercado e seu círculo vicioso de efemeridades. Até a Educação é 

utilizada como mecanismo mercadológico de obtenção de bens por meio da quantidade 

de alunos. A suposta inclusão de alunos com necessidades especiais numa sala de aula 

comum mostra esse desespero político na obtenção números em gráficos estatísticos 

para obtenção de verbas e consequentemente aumento da força política gerada nessa 

obtenção. As palavras supostamente ásperas de ZygmuntBauman citadas, soam como 

versos suaves ante a invasão na vida dessas crianças que necessitam, no mínimo, de um 

profissional devidamente habilitado para a real necessidade deste aluno.  

       Talvez esses questionamentos soem fugidios diante do processo de organização das 

ideias ante a fundamentação teórica proposta, utilizando LucienGoldmann o principal 

teórico e seu estruturalismo genético como peça fundamental de elaboração dos 
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conceitos ligando Lima Barreto e Paulo Freire, com suas prioridades na colocação do 

oprimido como protagonista. Já vimos que a estruturação da sociedade burguesa no 

Brasil substituiu a escravocrata e se deu por uma via prussiana, em que a mudança 

aconteceu por meio de acordos e tons “amigavelmente” comerciais, conforme nos 

mostra Décio Saes. A Educação acontece nessa amplitude das questões sociais e todas 

elas trazem complementos na totalização dessa estruturação. Raymond Williams fala 

sobre essa deformação característica da sociedade burguesa por meio do capitalismo 

num ensaio sobre o conceito de LucienGoldmann: 
 

O que Lukács e, após ele, Goldmann tinham a dizer sobre a 

reificação pareceu-me um avanço real. Pois aqui o domínio 

da atividade econômica sobre todas as demais formas da 

atividade humana, o domínio de seus valores sobre todos os 

outros valores, recebia uma explicação histórica precisa: a de 

que esse domínio, essa deformação era a característica 

específica da sociedade capitalista, e que, na organização do 

capitalismo moderno, esse domínio – como se pode observar 

– estava aumentando, de modo que essa reificação, essa falsa 

objetividade, estava penetrando inteiramente em todos os 

outros tipos de vida e de consciência. A ideia de totalidade 

apresenta-se, então, como uma arma fundamental contra essa 

deformação precisa; na verdade, contra o próprio capitalismo. 

Contudo, não se tratava de idealismo – como uma afirmação 

de primazia sobre outros valores. Ao contrário, tal como a 

deformação podia ser entendida, em suas raízes, apenas pela 

análise histórica de um determinado tipo de economia, a 

tentativa de dominá-la e suplantá-la não estava em seu 

testemunho isolado ou em uma atividade separada, mas no 

trabalho prático para encontrar, afirmar e estabelecer fins 

sociais mais humanos em meios políticos e econômicos. 

(Williams, 2011, p. 29) 
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2.3 – LUCIEN GOLDMANN: CONSCIÊNCIA REAL E CONSCIÊNCIA 

POSSÍVEL 

 

 

        Pelo método do estruturalismo genético de LucienGoldmann, todas estas 

informações biográficas não têm importância alguma para a análise do texto, pois este 

possui uma estrutura significativa que se sobressai sobre a vida do escritor, mas no 

conjunto da obra do autor existe uma coerência que as interliga e revela a grandiosidade 

do conjunto. 

 

 
Quando se estuda a criação cultural, encontramo-nos, é certo, 

numa situação privilegiada, no que diz respeito à hipótese 

inicial. Com efeito,é provável que as grandes obras literárias, 

artísticas ou filosóficas constituam estruturas significativas 

coerentes, de modo que a primeira esquematização do objeto 

encontra-se, por assim dizer , nessa suposição de modo 

demasiadamente absoluto. Sucede por vezes, de fato, a obra 

conter elementos heterogêneos que precisam justamente ser 

destrinçados em sua unidade essencial. Além disso, se a 

hipótese da unidade da ora possui uma grande 

verossimilhança, no tocante às obras verdadeiramente 

importantes, tomadas isoladamente, essa verossimilhança 

diminui de modo considerável quando se trata do conjunto 

dos escritos de um só mesmo escritor. (Goldmann, 1990, p. 

213) 

 

 

       O romance “Claro dos Anjos” foi escrito inicialmente em forma de conto, o autor 

foi desenvolvendo ao longo de sua vida até se tornar a versão final, publicada como 

romance. Isso mostra que Lima Barreto tinha esse trabalho como algo em constante 

desenvolvimento, mostrando que essa obra manteve um diálogo contínuo com seus 

outros livros, elaborando uma unidade essencial. Infelizmente, boa parte da crítica 

utilizou de certo biografismo na análise das obras de Lima Barreto, deixando de lado as 

questões relevantes na construção de suas obras. Toda essa crítica cai no lugar-comum 

de se estabelecerem vínculos psicanalíticos para interpretação da obra, que partem dos 
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fatos da vida do autor para compreensão da obra, ignorando aspectos histórico-sociais 

na sua elaboração. Esse tipo de interpretação não deixa de colocar questões próprias do 

mundo capitalista para compreensão da obra, na qual o subjetivismo extremado nos leva 

a ter a vida do autor como elemento quase tão importante quanto a estrutura textual. 

Terry Eagleton diz que todas as áreas do pensamento e da ação humana, incluindo a 

literatura, a teoria literária e crítica, são determinados pela "forma como organizamos a 

nossa vida social nas relações de poder comuns”. (Eagleton, 2006, p.4).  Obviamente 

que a criação literária não reproduz como se fosse uma cópia da sociedade. Essa relação 

literatura e vida humana não é o conteúdo da obra, mas as semelhanças homólogas 

ocorridas nas estruturas de cada uma.  

       Para Goldmann, por meio dessas relações homólogas que os personagens iniciam 

um desenvolvimento de consciência que os possibilitarão a compreenderem a sua 

situação de indivíduo problemático em busca de sentido na vida, em busca de uma 

consciência possível mediante a consciência possível. Paulo Freire cita 

LucienGoldmann em “Pedagogia do Oprimido” e fala sobre a importância dos estudos 

deste autor: 

 
Daí que a preocupação básica dos investigadores deva centrar-se no 

conhecimento do que Goldman chama de “consciência real” (efetiva) 

e “consciência máxima possível”. Daí que, ao nível da “consciência 

real”, os homens se encontrem limitados na possibilidade de perceber 

mais além das “situações-limites”, o que chamamos de “inédito 

viável”. Por isto é que, para nós, o “inédito viável”, [que mão pode ser 

apreendida no nível da “consciência real” ou efetiva] se concretiza a 

“ação editanda”, cuja viabilidade antes não era percebida. Há uma 

relação entre o “inédito viável” e a “consciência real” e entre a “ação 

editanda” e a “consciência máxima possível”. “A “consciência 

possível” (Goldman) parece poder identificar-se com o que Nicolai 

chama de “soluções” praticáveis despercebidas” (nosso “inédito 

viável”), em oposição às “soluções praticáveis percebidas” e às 

“soluções efetivamente realizadas,” que correspondem a, “consciência 

real” (ou efetiva) de Goldman. (Freire, 2011, p.149) 

 

 

. 
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       Para LucienGoldmann o autor de uma obra literária é um membro de determinado 

grupo e sua escrita faz dele seu porta-voz, ao mesmo tempo, o escritor tem uma lucidez 

ao capturar na obra literária, as questões mais relevantes daquele grupo, desta forma, 

lembramos novamente da pesquisa da professora Regina Dalcastagné, que concluiuque 

a literatura brasileira é, em sua maioria, representada por uma elite literária 

“publicável”, haja vista, que seus protagonistas representam os aspectos visivelmente 

claros de pessoas e situações pertencentes à elite. O ressentimento de que Lima Barreto 

era acusado, não era senão um posicionamento crítico em relação a esse mundo que se 

pronuncia apenas pela visão hegemônica, a essência de seu discurso artístico elencou 

uma razão literária que prima por mostrar o modo de vida e ideia dos oprimidos e 

evidenciar a estruturação social que ocorre ao redor desse povo e ele vai ao encontro de 

todos os elementos propostos por LucienGoldmann em relação à análise literária. 

       Essa perspectiva sociológica de análise do romance, que para LucienGoldmann, é 

produto de uma sociedade burguesa, nos mostra que o herói é um ser problemático em 

busca de coerência numa sociedade alienada que o faz agir de maneira também 

alienada, por nela estar inserido. É nessa perspectiva de buscas de valores coerentes que 

a consciência vai se transformando e imergindo nas questões sociais que alteram a vida 

do sujeito. A consciência real vai se desconstruindo em busca de uma consciência 

possível. Isso acontece com a protagonista de Clara dos Anjos, que aos poucos vai 

deixando de ser o fantoche de seu amado ao observar conscientemente todas as questões 

que a rodeiam e sua relação com todas elas. Lima Barreto escreve na crônica “Literatura 

Militante” algumas questões sobre a importância de buscar nas questões sociais essa 

razão literária voltada aos oprimidos: 

 
Nós nos precisamos ligar; precisamos nos compreender uns 

aos outros; precisamos dizer as qualidades que cada um de 

nós tem, para bem suportarmos o fardo da vida e de nossos 

destinos. Em vez de estarmos aí a cantar cavalheiros de 

fidalguia suspeita e damas de uma aristocracia de armazém 

por atacado, porque moram em Botafogo ou Laranjeiras, 

devemos mostrar nas nossas obras que um negro, um índio, 

um português ou italiano se podem entender e se podem 

amar, no interesse comum de todos nós. (Barreto, 2001, p. 

907) 
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Diante de tais declarações, acreditamos não haver possibilidade de utilizar as 

facilitadoras alusões biográficas para a compreensão das questões postas em 

literariedade pelo autor.  Lima Barreto sempre sofreu essas intervenções que diminuem, 

de certa forma, sua força como literato, já que tinha plena consciência do que buscava 

na sua criação artística. A construção de sua razão literária não se fazia por meio de 

exorcismos de suas sofridas questões cotidianas, mas sim de uma profunda reflexão 

sobre uma estrutura social desigual. O autor buscou no léxico suburbano o ponto de 

partida em relação à linguagem, para que o oprimido se tornasse não apenas o 

referencial temático, mas se dimensionasse à totalidade de sua razão literária. 

       Um texto de Lima Barreto que mostra muito bem essa transformação da 

consciência real a uma consciência possível é mostrada no conto “O Moleque”, no qual 

o autor descreve a vida do tal ‘moleque’ e de sua mãe no bairro de Inhaúma, no Rio de 

Janeiro. O moleque aparecerá somente no último terço do conto, pois o autor utiliza 

praticamente dois terços texto para a descrição do bairro de Inhaúma e todas as 

peculiaridades ali encontradas. Essa descrição não é nada naturalista, como alguns 

críticos colocam a maneira descritiva do autor, mas revela um olhar cheio de ternura e 

poeticidade em relação aos afazeres cotidianos e afazeres gerais da população. O autor 

parece se colocar em meio às cenas que descreve, tão grande é a cumplicidade com o 

dia a dia daquela gente. 

        A mãe do personagem é uma lavadeira analfabeta que busca de todas as maneiras 

oferecer ao filho aquilo que não pode aproveitar. A sua relação com o herói 

problemático é de que ela se encontra numa contradição em que busca uma melhora de 

vida para o filho e este tem que ajudá-la, buscando e levando roupas para seus clientes, 

mas ao mesmo tempo quer que o filho estude para ter uma vida melhor e que isso gera 

certa liberdade para que não precise pedir ao português da padaria par ler as cartas que 

recebe, mas ao mesmo tempo ela precisa das entregas e buscas do ‘moleque’, pois assim 

ela pode ficar em casa e ganhar mais dinheiro para oferecer uma vida melhor ao filho. 

Já o moleque esforça-se nos afazeres para comprar uma máscara de carnaval 

representando o diabo. A mãe não entende tal obsessão por algo tão grotesco e o 

repreende, então ele diz que precisa assustar alguns meninos que o insultam, o chamam 

de demônio e riem de sua cor.  

       O ‘moleque’ já tem consciência que algumas questões colocadas pelos outros 

garotos são construídas por questões sociais, mesmo pertencendo ao mesmo grupo. Essa 
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consciência possível o faz se passar por aquilo que os outros garotos o classificam, o 

diabo, justamente como descoberta e consciência de que a desconstrução desses valores 

exige enfrentamento. O texto é um conto, mas sua estrutura traz elementos que 

poderiam se desenvolver num romance, assim como Clara dos Anjos que também era 

um conto, contendo os elementos propostos para análise por LucienGoldmann: 

 

 
“No caso do romance tradicional, de herói problemático, já 

assinalamos que a homologia limita-se à estrutura global do universo 

descrito no romance e aos valores do indivíduo, da autonomia e do 

desenvolvimento da personalidade que correspondem à estrutura da 

troca e aos valores explícitos do liberalismo. Dito isto, é precisamente 

em nome desses únicos valores explícitos que ainda estruturam a 

consciência da burguesia nos seus períodos ascendentes e 

ulteriormente liberais (ao passo que essa mesma consciência reduz ao 

implícito todos os valores transindividuais), que o romancista se opõe 

a uma sociedade e a um grupo social que negam, necessariamente, na 

prática, os valores que eles explicitamente afirmam. O romance de 

herói problemático também é, por sua própria estrutura, crítico e 

realista; constata e afirma a impossibilidade de basear um 

desenvolvimento autêntico na personalidade, e sim, pelo contrário, nos 

valores transindividuais de que a sociedade criada pela burguesia 

suprimiu, precisamente, toda a expressão ao mesmo tempo autêntica e 

manifesta. (Goldmann, 1990, p. 220) 

 

 

        Esses valores que foram suprimidos pela burguesia, que tem no capitalismo, a 

dimensão única de um convívio social que prima pela especificidade de que o outro 

“apenas” corrobora para o fortalecimento do mecanismo de crescimento mercadológico 

e que o individualismo possui a dimensão necessária para que o sujeito se sinta pleno e 

inserido nas características predominantes os valores sociais modernos. Valores que são 

colocados a cada dia mais efêmeros e substituíveis para a renovação/especulação sejam 

cada vez mais rápidas e renováveis. As comunidades se fortalecem paradoxalmente, o 

que é “comum” é somente entre as pessoas é somente o fato de ocuparem esse espaço 

comum, mas o individualismo supera qualquer ato de solidificação de relações. O 
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sociólogo ZygmuntBauman fala da liquidez da vida moderna e seu pensamento 

complementa a decifração desse herói problemático que transita pelo romance: 

 

 
Em termos sociológicos, o comunitarismo é uma reação esperável à 

acelerada “liquefação” da vida moderna, uma reação antes e acima de 

tudo ao espectro da vida sentido como a mais aborrecida e incômoda 

entre suas numerosas consequências penosas – o crescente 

desequilíbrio entre a liberdade e as garantias individuais [...] Um 

aspecto muito visível do desaparecimento das velhas garantias é a 

nova fragilidade dos laços humanos. A fragilidade e transitoriedade 

dos laços pode ser um preço inevitável do direito de os indivíduos 

perseguirem seus objetivos individuais, mas não pode deixar de ser, 

simultaneamente, um obstáculo dos mais formidáveis para perseguir 

eficazmente esses objetivos – e para a coragem necessária para 

persegui-los. Isso também é um paradoxo – e profundamente 

enraizado na natureza da vida na modernidade líquida. ( Bauman, 

2001, p.195) 

 

 

        Não podemos deixar de lembrar que esses objetivos individualistas, construídos 

obsessivamente na sociedade moderna, têm como estrutura a condução mercadológica e 

a ilusão de uma inclusão social por meio de mecanismos alienantes que utilizam 

simulacros para a condução de supostas necessidades. Todas essas questões que 

conduzem o modo capitalista de estruturar a sociedade já eram percebidas por Lima 

Barreto, obviamente verificadas nas devidas proporções dos estudos da época, pois é 

sabida a apreciação do autor por estudos filosóficos e sociais, como bem prova sua 

biblioteca, ainda preservada e diversificada em temas, incluindo autores poucos 

conhecidos na época. Ter uma biblioteca atualizada e diversificada não basta para se 

escrever bons livros, mas acreditamos que a diversidade de estudos e uma boa acolhida 

à multidisciplinaridade só trazem benefícios na compreensão das coisas e 

consequentemente atuam sobre a criação artística.  

        Lima Barreto também tinha a pretensão de escrever a história da escravidão no 

Brasil e sua influência na nossa nacionalidade, como ele mesmo diz em “Diário 

Íntimo”. Isso mostra o quanto o autor tinha uma tendência à aproximação dos oprimidos 

na sua criação literária, e isso não se tratava apenas de mais um tema em sua obra, mas 



69 
 

sim da criação de uma razão literária voltada para o oprimido e todo contexto social que 

rodeava esse povo desguarnecido de atitudes positivas do poder público. Entendemos 

que essa atitude em criar essa literatura voltada para esses órfãos do poder o aproxima 

das ideias de Paulo Freire, estabelecendo assimvínculos com questões educacionais, não 

em direcionamento teórico, mas referente ao que a produção artística elabora como 

valor cultural de transformação de questões sociais e subjetivas. 

          A sua criação literária nos mostra que seus protagonistas estão sempre em busca 

de uma transformação de consciência mediante o que lhes é colocado como estrutura 

social e essa transformação se dá na estruturação de posicionamento de enfrentamentos 

à consciência real, estruturando uma consciência possível em que se descubram 

oprimidos e assim provoquem uma reestruturação do que lhes oprimem. Entendemos 

que essa elaboração literária com vínculo a uma consciência libertadora se aproxima das 

ideias freirianas por meio do conceito teórico do Estruturalismo Genético proposto por 

LucienGoldmann, em que a estrutura da obra se relaciona homologamente com as 

estruturas sociais. A consciência libertadora dos personagens de Lima Barreto está 

sempre em busca de uma coerência existencial de maneira equivocada, mas contínua e 

crítica, mostrando que a busca é infinda e nunca se concluirá, pois a existência tem esse 

caráter de inconclusão e precisa continuamente se recriar ante as novas possibilidades 

de opressão. 

 
A liberdade, que é uma conquista, e não uma doação, exige 

uma permanente busca. Busca permanente que só existe no 

ato responsável de quem a faz. Ninguém tem liberdade para 

ser livre: pelo contrário, luta por ela precisamente porque não 

a tem. Não é também a liberdade um ponto ideal, fora dos 

homens, ao qual inclusive eles se alienam. Não é ideia que se 

faça mito. É condição indispensável ao movimento de busca 

em que estão inscritos os homens como seres inconclusos.   

(Freire, 2011, p. 46) 

 

 

        Assim como as ideias Paulo Freire buscam um diálogo com a liberdade e a uma 

consciência emancipadora por meio da Educação, Lima Barreto opôs, por meio de sua 

literatura, a todo subjetivismo romântico e toda construção artística hegemônica, que 

dialogavam com a ostentação acadêmica e condução elitista de uma linguagem 
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obrigatoriamente de influência europeia. Negando todas as pompas do Parnasianismo, o 

autor abraçou o realismo, amenizando as questões subjetivas, tendo as relações 

objetivas como ponto principal de uma razão literária provocativa e denunciatória, de 

uma insatisfação que se direciona à incompletude, sempre colocada como elemento 

essencial de vida por Paulo Freire.  

Com relação à linguagem utilizada por Lima Barreto, o autor em muitos momentos foi 

criticado por utilizar uma linguagem em que se afastava da norma culta. Essa atitude era 

considerada pelo meio acadêmico como deficiência nos procedimentos de feitura de 

uma literatura condizente com o padrão imposto academicamente. Lima Barreto chegou 

a responder tais acusações corrigindo o texto de quem lhe fizera tal crítica, mostrando 

seu domínio sobre a norma culta. É sabido que a linguagem é um dos elementos 

essenciais para se promover a dominação sobre o outro. Essa dominação se dá 

justamente pela desqualificação do valor de uma língua, pois culturalmente a oralidade 

e especificidades da língua oferecem os elementos identitários de ligação entre as 

pessoas de tal comunidade e que surgem espontaneamente de tal contexto.  

 

 
A entronização da forma culta e a subalternização e demonização dos 

falares não portugueses – no passado, os falares crioulos e, 

atualmente, das variedades populares e trabalhadoras e de afastá-las da 

gestão efetiva dos poderes nacionais. A sacralização da forma culta 

permite a sacralização dos setores sociais que a dominam, que a 

utilizam e que a geraram predominantemente, assim como de valores. 

Com o desconhecimento do direito à história das línguas não lusitanas 

e dos falares considerados híbridos e populares praticados no Brasil, 

também se desconhece o direito à história das comunidades que os 

praticaram [...] Ao desqualificar a língua que uma criança de origem 

popular utiliza, desqualifica-se a comunidade à qual pertence, 

contribuindo para sua perda de autoestima e para sua insegurança 

linguística, sem lhe garantir a aquisição do domínio da norma culta, já 

que esta última constitui, não raro, um quase idioma estrangeiro no 

grupo social no qual vive. (Carboni; Maestri, 2008, p. 45) 

 

 

        Por essa perspectiva em relação à linguagem, percebemos ainda maior a ligação de 

Lima Barreto com a Educação, já que a literatura se constrói por meio da linguagem 



71 
 

escrita e por meio desta também se cria uma possibilidade da decodificação do mundo e 

seus códigos de comunicação. Sabemos que a utilização da linguagem escrita como 

mecanismo de poder e na sua ausência a exclusão, são formas hegemônicas na 

manutenção de como as elites se propõem em manifestar seu desejo para que tudo 

permaneça de acordo com seus ideais.  

 

 
O artista não somente cristaliza na sua criação uma dada 

realidade social, mas responde ativamente às solicitações de 

seu meio, à s exigências de sua classe, aos problemas morais, 

sociais e políticos de sua época. Sua resposta importa num 

desvelamento ou numa contestação, numa descoberta ou 

numa recusa, sem excluir-se a própria aceitação daquilo que 

existe, e que, no entanto, recebe, na obra autenticamente 

artística, uma expressão reveladora e ampla dirigida a todas 

as consciências.(Nunes, 2008, p. 98) 
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CAPÌTULO III 

 

3.1 – PROTAGONISMO E CONSCIENTIZAÇÃO 

 

         No primeiro capítulo mostramos o contexto histórico e cultural. No segundo a 

fundamentação teórica dialogando com as perspectivas de uma literatura voltada para a 

conscientização e a possibilidade de seus desdobramentos educacionais. No terceiro 

capítulo da dissertação faremos a análise do romance Claro dos Anjos pelo método de 

estruturalismo genético proposto por LucienGoldmann, no qual ele mostra a 

possibilidade de uma análise da estrutura do romance tendo uma relação homóloga com 

as estruturas sociais. Nessa análise buscaremos as correspondências dos 

desdobramentos das atitudes dos personagens com algumas categorias do pensamento 

de Paulo Freire, entre elas a de conscientização, radicalização e sectarização, as quais 

consideramos ter uma aproximação maior com o texto. Também aproximaremos os 

conceitos de conscientização em LucienGoldmann e Paulo Freire. Além da análise da 

estrutura do romance, também voltaremos a falar sobre os aspectos trabalhados pelo 

autor que se aproximam de questões relacionadas à Educação, pois a pesquisa se 

desenvolve no mestrado de Educação e não em Literatura, desta forma, achamos 

necessária uma abordagem mais profunda em relação aos princípios educacionais. 

       Nossa pesquisa inicialmente surgiu após a leitura do artigo da professora Regina 

Dalcastagné sobre o tipo de protagonista mais presente nos romances brasileiros dentro 

de dois períodos recentes da literatura nacional. Após a leitura de tal artigo surgiu um 

estranhamento relacionado ao princípio educativo que a literatura sempre suscita ao 

colocar seus elementos constitutivos como educacionais. Esses princípios não são 

elaborados especificamente como educacionais, mas a matéria-prima literária, que é o 

indivíduo e não as coisas em si, tem uma dimensão humana que possibilita essa criação 

e essa relação com o ato de criar, pois etimologicamente, Educação vem latim educatio, 

que é o ato de criar, cultivar. Nesse sentido a literatura trata dessa relação, por meio da 

linguagem, de cultivo das possibilidades humanas com aquilo que a circunda, um 

contínuo ato de recriação do ser no seu processo histórico, um ato de 

redimensionamento do ser por meio de sua subjetividade com a objetividade e a 

construção de conhecimentos que isso gera.  
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       O estranhamento que foi aumentando após a leitura do artigo da professora Regina 

Dalcastagné tratava-se justamente da inquietação diante do suposto abandono da 

literatura oficial da totalidade social, que oferece os mais distintos protagonistas, ainda 

mais quando se trata de uma sociedade já definida como plural que é a sociedade 

brasileira. Como citamos anteriormente a definição etimológica de Educação, esse 

“cultivo” se dá pela possibilidade de interação do homem com seu meio. Acreditamos 

que se trata de um posicionamento elitista em relação à construção de uma variação de 

protagonistas, pois a porcentagem obtida pela pesquisa da professora, mostra-nos certo 

estreitamento na dimensão que a literatura pode agir e dialogar; e como a Educação, por 

princípio é algo que se relaciona com uma totalidade. Não queremos dizer com isso, que 

o autor deveria criar um leque com uma diversidade de protagonista, mas sim afirmar 

que a constatação de que a educação privilegia determinadas situações sociais. 

       A partir desta constatação de que os protagonistas refletem, de certa maneira, a 

situação social do autor, acreditamos que ela também reflita seu nível de acesso à 

educação nos níveis superiores, já que o afunilamento em relação a esse acesso se 

justifica também por questões sociais relacionadas às prioridades e necessidades que a 

vida coloca como urgentes e irrevogáveis. 

 

Para Paulo Freire, não existe a educação, mas educações, ou seja, 

formas diferentes d os seres humanos partirem do que são para o que 

querem ser. Basicamente, as várias educações se resumem a duas: 

uma, que ele chamou de “bancária”, que torna as pessoas menos 

humanas, porque alienadas, dominadas e oprimidas; e outra, 

libertadora, que faz com que elas deixem de ser o que são, para serem 

mais conscientes, mais livres e mais humanas. A primeira é formulada 

e implementada pelos (as) que têm projeto de dominação de outrem; a 

segunda deve ser desenvolvida pelos(as) que querem a libertação de 

toda a humanidade. (Zitkoski, 2008. P. 133) 

 

       O romance, Clara dos Anjos inicialmente surgiu como esboço de conto em 1904, 

mas só foi publicado em 1920 em “Histórias e sonhos” e postumamente como romance 

em 1922, ano da morte de Lima Barreto. Acreditamos que se trata de uma história que 

agradava imensamente o autor, já que sua estrutura foi sendo construída ao longo de 

quase vinte anos. Mesmo sendo um romance inacabado, seu desfecho surpreende 
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dependendo do ponto de vista da análise que o enfoquemos. Pela perspectiva do método 

de análise goldmaniano, ele funciona como uma espécie de conclusão que oferece um 

princípio de conscientização por parte da protagonista, mas como salientamos no 

segundo capítulo, essa análise se dá justamente pela perspectiva relacionada à estrutura 

social oferecida por Lima Barreto e que dialoga com a perspectiva goldmaniana.  

A intenção aqui não é fazer a crítica literária da obra, mas sim analisá-la por meio de 

sua estrutura significante. Mesmo um autor como Massaud Moisés, cujo trabalho 

oferece certa inflexibilidade ante os modos de análise, nos mostra que: 

 

A rigor, analisar não criticar [...] nenhuma análise literária, 

por mais brilhante e pormenorizada que seja, vale por si, 

precisamente porque lhe está vedado o poder de manipular 

juízos de valor, que constituí atributo da crítica literária. A 

análise fornece à crítica os dados indispensáveis a que ela 

exerça seu mister judicativo, mas nunca a substitui ou a 

dispensa. (Moisés, 2005. Pags. 14, 15) 

 

       Como não tencionamosfazer um ensaio, tampouco uma crítica do romance Clara 

dos Anjos, mas sim analisá-lo e verificar de modo que a estrutura textual reflita 

homologamente questões sociais, e a partir daí, buscar uma relação com princípios 

educacionais, um autor como Massaud Moisés, para quem, a forma estabelece o 

paradigma da análise, nos oferece um ponto de vista, que de certa forma, legitima a 

perspectiva que utilizamos em nosso estudo: Quer dizer que não é o contexto que 

importa, é o texto, mas este, sem aquele, corre o risco de permanecer impermeável à 

sondas analíticas.(Moisés, 2005. p.17).Sabemos que procedimentos utilizados por 

LucienGoldmann já são legitimadores, dada a relevância e amplitude que seu método 

conquistou, mas um olhar antagônico utilizando os mesmos pressupostos, realçam ainda 

mais a validade da fundamentação teórica que escolhemos. Ainda sobre essa perspectiva 

em qual método de análise utilizar, Massaud Moisés diz que 

 
...é a própria obra que decreta o procedimento a adotar: o caminho a 

percorrer inicia-se na obratermina no método, não o contrário, ou seja, 

evidencia falta de consciência crítica ou má consciência ideológica 

aplicar mecânica e aprioristicamente o método a qualquer obra, sem 
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consultar-lhe antes a natureza. Conhecida esta, depreende-se o método 

a perfilhar.” (Moisés, 2005, p. 21) 

 

        Já a partir da perspectiva do que é romance para LucienGoldmann é que 

estabeleceremos as prioridades da análise. Como já vimos anteriormente, para 

LucienGoldmann o romance se caracteriza como forma literária como fruto de uma 

sociedade burguesa, no qual o herói é um indivíduo que busca agir de maneira coerente, 

dentro de uma sociedade confusa, de maneira equivocada e alienada. Tais aspectos 

desse herói só são possíveis, justamente pela existência dessa sociedade de valores 

inautênticos. Não definiremos outras concepções de romance, pois o estudo se 

precipitaria demasiado por questões literárias e a pesquisa deve se ater às questões 

educacionais que surgem da escrita e não o contrário. Portanto, uma reflexão sobre os 

aspectos que vinculam a literatura ao pensamento de Paulo Freire do ponto de vista 

dessa relação homóloga entre as estruturas do texto e a social. Antes de falarmos do 

texto Clara dos Anjos propriamente dito, de seus personagens e sua análise 

goldmaniana, abordaremos mais alguns aspectos do pensamento de Paulo Freire que 

dialogam com as questões postas como dialogantes entre Lima Barreto e o educador. 

       O posicionamento de Lima Barreto diante da língua como elemento que não se faz 

correto apenas pela norma culta merece atenção, pois isso nos remete ao pensamento 

freiriano de que o contexto de vida das camadas oprimidas deve ter a devida relevância 

na construção de vida em sua totalidade. Se essa camada social não tem o devido acesso 

à educação e seus elementos de formação de aprendizado da norma culta, obviamente 

haverá essa defasagem em relação à utilização da língua. Em muitos momentos a 

linguagem se estabelece como fator opressor, justamente por tentar legitimar que 

aqueles que possuem maior domínio sobre ela estão em situação superior à daquele que 

não tem tal domínio. Lima Barreto buscou desconstruir esse paradigma colocando na 

voz de seus protagonistas a linguagem das ruas dos subúrbios, mesmo que isso lhe 

custasse um descrédito em relação à oficialidade da época.  

        Sabemos que a literatura, mesmo sendo elemento de reflexão pessoal e social; e 

muitas vezes porta-voz daqueles cuja voz não se faz ressoar em outras linguagens, tem 

uma profunda relação com elementos elitistas que a condicionam a ser representativa de 

determinada classe. Esse foi um dos resultados obtidos pela pesquisa da professora 

Regina Dalcastagné que citamos anteriormente. Em fato ocorrido recentemente na feira 

do livro de Frankfurt de 2013, o discurso de abertura da participação brasileira foi 
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incumbido ao escritor Luiz Rufatto,que surpreendeu a todos ao proferir um duro 

discurso sobre a realidade brasileira e como a literatura se comporta diante disso. 

Infelizmente o escritor foi duramente criticado, mas ele disse que esperava por isso. Já a 

maioria dos autores, que têm destaque na oficialidade, pertencem ao grupo pesquisado 

pela professora Regina Dalcastagné. Infelizmente muitas questões relacionadas às 

classes menos privilegiadas passam longe do enfoque de muitos autores e foram estes 

que se revoltaram com o discurso de Luiz Rufatto, pois se sentem extremamente 

confortáveis com suas elucubrações subjetivistas, mas se irritam quando alguém fala 

sobre o silêncio em relação às questões políticas e históricas do país. Isso não significa 

que deveriam obrigatoriamente abordar tais questões em seus romances de maneira 

panfletária, mas ocorre que seguem à risca o modelo imposto, que não se dão conta de 

caminharem sob esse simulacro. A literatura pode ser tão rica em temas, mas a 

oficialidade pede rumos já estabelecidos. 

       O ensino de literatura nas escolas também passa por esse estreitamento de 

possibilidades, pois o cânone estabelece que determinadas obras possuem a designação 

de clássicas e que de certa forma afirma que são estas que realmente funcionam como 

educativas. Obviamente não queremos descaracterizar o sentido clássico destas obras, 

tampouco questionar seus valores, mas lembrando da pesquisa da professora Regina 

Dalcastagné, infelizmente a maioria delas refletem os paradigmas elitistas, resultantes 

de sua pesquisa. No ensino superior alguns paradigmas são quebrados e algumas obras 

desvinculadas do cânone são adotadas, mas a porcentagem ainda é mínima ao 

vislumbrarmos a totalidade das publicações, já que as publicações independentes estão 

mais acessíveis e muitas editoras novas surgiram. Mas esta situação também pode 

mostrar essa esta exclusão, pois já que existem mais obras disponíveis, e estas deveriam 

estar mais presentes nas salas de aula.  

       No processo de conscientização o sujeito deve buscar uma consciência possível 

ante a consciência real que é estabelecida pelo simulacro. Essa consciência somente se 

construirá quando o sujeito deixar de ser hospedeiro do opressor. Mas as elites têm 

consciência que precisam manipular e frear a construção dessa conscientização. A 

literatura como elemento de transformação por meio da reflexão na vida do sujeito, 

pode ser um desses elementos que levam à conscientização, pois esta linguagem efetiva-

se na relação humana com o mundo.  
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Fonte de prazer e do medo, essa substancia impessoal é um 

recurso poderoso para a existência humana, mas significa 

também um de seus primeiros limites. As potencialidades do 

homem só fluem sobre a realidade através das fissuras abertas 

pelas palavras. Falar, nomear, conhecer, transmitir, esse 

conjunto de atos se formaliza e se reproduz incessantemente 

por meio da fixação de uma regularidade subjacente a toda 

ordem social: O discurso, a palavra organizada em discurso 

incorpora em si, desse modo, toda sorte de hierarquias e 

enquadramentos de valor intrínsecos às estruturas sociais de 

que emanam . Daí porque o discurso se articula em função de 

regras e formas convencionais, cuja contravenção esbarra em 

resistências firmes e imediatas. Maior, pois, do que a 

afinidade que se supõe existir entre as palavras e o real, 

talvez seja a homologia que elas guardam com o ser social. 

(Sevcenko, 2003. pag. 28). 

 

 

 

        A constatação de que a linguagem escrita é um dos mecanismos de reflexão e 

expressão mais poderosos, há de saber que controlá-la como elemento hegemônico é um 

dos mecanismos daqueles que querem ter poder sobre o outro e que eles reproduzam 

seus discursos mecanicamente. Não seria muito interessante para as elites terem uma 

literatura questionadora e libertária rondando seu confortável mundo condicionante, 

pois ela traria os elementos primordiais para a construção de uma conscientização.  

Paulo Freire diz em “Educação e Mudança”: 

 
Do ponto de vista filosófico, um ser que ontologicamente é 

“para si” se transforma em “ser para outro” quando, perdendo 

o direito de decidir, não opta e segue as prescrições de outro 

ser. Suas relações com este outro são as relações que Hegel 

chama de “consciência servil para a consciência senhorial”. 

(Freire, 2011. p. 72) 

 

 

       Historicamente são criados mecanismos para que essa consciência servil se 

mantenha em todos os setores da sociedade, e com a literatura isso não é diferente. No 
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campo das letras, onde se supõe um desprendimento de vaidades e um afinco na 

produção de questionamentos, a obtenção de certo status literário ou acadêmico, se 

mostra muitasvezes uma necessidade e outras até uma obsessão. O valor artístico de 

uma obra pode se dar pela sua postura ante os conceitos estabelecidos como grande arte 

e muitas vezes pela sua representatividade individual. Sobre essas questões relacionadas 

ao enquadramento acadêmico, Maurício Silva diz, falando sobre o academicismo fim do 

século dezenove, mas que não difere dos dias atuais: 

 
Embora a historiografia literária brasileira pareça ter rejeitado 

esse fato, o movimento academicista a que nos referimos foi 

também responsável pela consolidação de uma práxis literária 

singular: ajudou a fortalecer determinadas tendências 

artísticas que, a certa altura, tornaram-se vigentes no cenário 

nacional. Determinadas atitudes estéticas passaram a ser 

compulsoriamente rejeitadas, enquanto outras eram acatadas 

pela oficialidade literária sem reservas; autores eram 

proscritos do rol dos eleitos, na medida em que outros eram 

agregados mesmo com uma visível deficiência criativa; os 

livros dos participantes da agremiação eram aceitos e 

divulgados como verdadeiras obras-primas, enquanto a 

produção artística daqueles que não faziam parte do círculo 

acadêmico acabava dependendo, muitas vezes, da 

complacência dos editores e do público leitor.  (Silva, 2013. 

p. 37) 

 

 

       Constatar que esse posicionamento ainda impera e coloca à margem muitos 

escritores que tem questionamentos e observações muito importantes sobre a sociedade 

e até mesmo sobre a educação. Obviamente que muitos deles optam por esse caminho 

pela facilidade com que as coisas são conduzidas, mas estes têm uma relação mais com 

questõescomerciais do que com questões relacionadas ao ser. Obviamente, a literatura 

também se constrói como possibilidade de profissão, mas numa sociedade onde tudo se 

reduz à possibilidade de lucro, a maioria dos literatos se direcionam à literatura como 

mero comércio. A literatura tem esse elemento de reflexão que a aproxima da Educação 

e que pode propiciar um diálogo com a mudança de perspectiva em relação ao que se é 

posto como verdade absoluta pelo poder hegemônico que estabelece tais prioridades.   
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Essa relação de dialogicidade da literatura com elementos básicos da Educação são 

primordiais para que ocorra o que Paulo Freire chama de conscientização, pois esta não 

se dá abruptamente, mas se constrói continua e interminavelmente na vida, assim como 

se dá a construção da história de cada pessoa. Já que a literatura tem esse poder de 

transformação na vida das pessoas, ela também tem uma responsabilidade sobre o que 

dissemina na vida dessas pessoas e até mesmo surge um questionamento sobre a 

proposta do autor, sendo ele também um eco da voz do opressor, recusando uma 

mudança em sua vida. 

 
Se a possibilidade de reflexão sobre si, sobre seu esta no 

mundo, associada indissoluvelmente à sua ação sobre o 

mundo, não existe no ser, seu estar no mundo se reduz a um 

não poder transpor os limites que lhes são impostos pelo 

próprio mundo, do que resulta que este ser não é capaz de 

compromisso. É um ser imerso no mundo, no seu estar, 

adaptado a ele e sem ter dele consciência. Sua imersão na 

realidade, da qual não pode sair, nem “distanciar-se” para 

admirá-la e , assim, transformá-la, faz dele um ser “fora” do 

tempo ou “sob” o tempo ou, ainda, num tempo que não é seu. 

O tempo para tal ser “seria” um perpétuo presente, um eterno 

hoje.  A-histórico, um ser como este não pode comprometer-

se; em lugar de relacionar-se com o mundo, o ser imerso nele 

somente está em contato com ele. Seus contatos não chegam 

a transformar o mundo, pois deles não resultam produtos 

significativos, capazes de (inclusive, voltando-se sobre ele) 

marcá-los. (Freire, 2011. p. 19) 

 

 

        O processo de conscientização acontece de modo contínuo e não surge 

repentinamente após um ato de tomada de consciência que ilusoriamente modificará 

todo processo de vida. A nossa heroína Clara dos Anjos constrói esse processo de 

conscientização ao longo de todo o romance, e mesmo no final, percebemos que mostra 

certa incompletude. A mudança se dá por meio desse processo de conscientização, que 

ainda se torna mais difícil ante o simulacro de que não há nada a ser mudado e que a 

única mudança a ser concretizada é o acúmulo de bens e coisas que dão a impressão de 

que realmente se cresceu. Numa sociedade em que ser bem sucedido é sinônimo de 
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acúmulo de bens e de coisas materiais, o espaço para o desenvolvimento para reflexão 

sobre questões ontológicas é quase inexistente ou minimamente reservado. Para Paulo 

Freire, a conscientização somente se iniciará quando o oprimido se der conta de que é 

hospedeiro do pensamento do opressor e que isso não lhe dá oportunidade de ver a si 

mesmo, pois se vê com os olhos do opressor. Daí a imensa dificuldade da mudança, 

pois o opressor não quer essa mudança. A conscientização como elemento primordial na 

vida do oprimido se dá primordialmente em se perceber existencialmente como 

elemento importante na constituição da humanidade como peça única de uma totalidade 

e que seu valor não está em menos ou mais de qualquer outro, mas em conjunto na 

totalidade, mas a conscientização o faz ver que existem mecanismos excludentes nessa 

suposta cadeia de fatos harmoniosamente bem resolvidos. 
 

Num primeiro momento a realidade não se dá aos homens 

como objeto cognoscível por sua consciência crítica. Noutros 

termos, na aproximação espontânea que o homem faz do 

mundo, a posição normal fundamental não é uma posição 

crítica, mas uma posição ingênua. A este nível espontâneo, o 

homem, ao aproximar-se da realidade, faz simplesmente a 

experiência da realidade na qual ele está e procura. Esta 

tomada de consciência ainda não é a conscientização, porque 

esta consiste no desenvolvimento crítico da tomada de 

consciência. A conscientização implica, pois, que 

ultrapassemos a esfera espontânea de apreensão da realidade, 

para chegarmos a uma esfera crítica na qual a realidade se dá 

como objeto cognoscível e na qual o homem assume uma 

posição epistemológica [...] A conscientização, como atitude 

crítica dos homens na história, não terminará jamais. Se os 

homens, como seres que atuam, continuam aderindo a um 

mundo feito, ver-se-ão submersos numa nova obscuridade. A 

conscientização, que se apresenta como um processo num 

determinado momento, deve continuar sendo processo no 

momento seguinte, durante o qual a realidade transformada 

mostra um novo perfil. (Freire, 2008. pags. 30-31) 
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       Nessa perspectiva em que conscientização é o comprometimento do sujeito com 

suas atitudes e tendo elas uma relação com o contexto histórico de maneira crítica, o 

trabalho de Lima Barreto tem uma relevância pouco vista na literatura nacional, 

principalmente com a personagem Clara dos Anjos, que ao longo do livro tem sua 

consciência redimensionada de acordo com o desenrolar da história. A obra de Lima 

Barreto tem essa perspectiva política e ousamos aqui dizer, também de cunho 

educacional, já que segue determinados preceitos de conscientização colocados por 

Paulo Freire. Talvez algum anacronismo possa trazer certo desconforto em relacionar o 

pensamento do autor e do educador, mas acreditamos que isto se desfaça ao 

verificarmos as questões ontológicas que sempre acompanharão o ser humano. Lima 

Barreto utiliza os elementos contextuais e históricos na elaboração de sua escrita e por 

meio deles tem-se uma ligação com os elementos educacionais propostos por Paulo 

Freire. A predileção do autor na abordagem de temas relacionados às classes menos 

privilegiadas e o subúrbio mostram sua preocupação com os oprimidos.  

 

 

3.2  - ANÁLISE DE CLARA DOS ANJOS 

 

       Uma parte da crítica literária coloca Lima Barreto como um autor naturalista e 

também há aqueles que fazem uma análise de sua obra por um viés biográfico, 

remetendo o fazer artístico a elementos que reforçam o teor psicanalítico. Repetimos 

que toda manifestação crítica, conforme seus elementos de análise e direcionamento 

ideológico, não perde seu caráter legitimador, pois a verdade se apresenta conforme o 

pensamento em que cada análise se estrutura. Nossa escolha se direcionou ao 

Estruturalismo Genético proposto por LucienGoldmann porque acreditamos que por 

meio dessa fundamentação teórica, as idéias de Lima Barreto serão melhor apreendidas 

e relacionadas com a abrangência que desejamos com o pensamento de Paulo Freire. 

Para LucienGoldmann, a obra artística possui uma estrutura significativa que representa 

uma estrutura social, ou seja, elas têm uma relação homóloga. 

 
Segundo Goldmann, na trilha de Lukács, toda grande forma artística 

(genérica) nasce da necessidade de exprimir um conteúdo essencial. A 

estrutura interna das grandes obras filosóficas e literárias se liga ao 

fato de elas se exprimirem, tanto na “forma” como no “conteúdo”, no 
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âmbito de uma coerência notavelmente desenvolvida, atitudes globais 

do homem (visões do mundo) diante dos problemas de seu grupo, 

numa situação e num momento dados. Os grupos humanos 

fundamentais, do ponto de vista histórico e do ponto de vista 

sociológico – aqueles gerais aos quais corresponde uma “visão do 

mundo” particular, capaz de se erigir em estrutura significativa -, têm 

sido as classes sociais [...] No quadro geral de uma sociedade dividida 

em classes, não há consciências individuais situadas acima das classes. 

A personalidade do indivíduo é um todo dinâmico que se forma e 

transforma ao longo de toda a sua vida: sua particular visão do 

conjunto das coisas, dos outros homens e de si mesmo se insere no 

quadro mais amplo de outras totalidades, cuja formação remonta a 

épocas anteriores ao seu nascimento como indivíduo. Essas totalidades 

mais amplas são a da sua classe, a do seu povo e as das forças vivas 

que fazem a história do seu tempo. Todos os movimentos do indivíduo 

se concretizam no interior do quadro dos movimentos econômicos, 

sociais, políticos e culturais da sua época.  (Konder, 2013,pags. 148- 

149) 

 

       Entendemos que Lima Barreto exprime em Clara do Anjos essas questões que são 

comuns ao grupo social que os personagens pertencem. Para LucienGoldmann o 

romance como gênero se concretiza na sociedade burguesa, pois seu herói é um sujeito 

que está em busca de valores autênticos, de modo equivocado, numa sociedade 

alienada. O ethos burguês se condiciona na perspectiva em que a acumulação é o 

princípio básico para os seus atos. Quando a burguesia iniciou esse condicionamento de 

acumulação, ela inventou o mercantilismo e esse sujeito está, sob todos os aspectos, 

condicionado a esse mercantilismo, já que esse sistema conduz as estruturas sociais. A 

análise de LucienGoldmann parte da compreensão da estrutura para que se explique a 

situação, mas ele também diz que a estrutura não se apresenta de modo estático já que 

ela está em contínua estruturação, ou seja, não existe uma estrutura fixa, pois estão em 

constante transformação. Nesse sentido a estrutura social brasileira se como já 

afirmamos no anterior, em que Carlos Nelson Coutinho e Décio Saes dizem que a 

sociedade brasileira passou de uma estrutura escravocrata para uma estrutura burguesa 

sem essa, privando-se assim desse processo de contínua estruturação, que atua 

concomitantemente com todos os processos sociais, esse fato que repercutirá nas 

questões históricas futuras. Tais questões levaram a posicionamentos contraditórios, já 
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que a representação da história no pensamento simbólico ecoa no futuro e essa ruptura 

escravocrata-burguesa trouxe certa complexidade na estrutura social. 

 
As estruturas constitutivas do comportamento humano não 

são na realidade, para essa perspectiva, dados universais, mas 

fatos específicos resultantes de uma gênese passada e que 

sofreram transformações que esboçam uma evolução futura. 

Ora, em cada nível do recorte do objeto, o dinamismo interno 

da estrutura é o resultado não só de suas próprias 

contradições internas, mas também do dinamismo – 

estreitamente ligados a essas contradições internas – de uma 

estrutura mais ampla que o abarca e tende, ela mesma, para o 

seu próprio equilíbrio; a isso é preciso acrescentar, aliás, que 

todo equilíbrio, em qualquer nível que seja, só pode ser 

provisório, uma vez que é constituído por um conjunto de 

comportamentos humanos que transformam o meio ambiente 

e por isso mesmo criam condições novas graças às quais o 

antigo equilíbrio se torna contraditório e insuficiente.(Lowy, 

Nair. 2008. p. 28) 

 

 

       Estes aspectos contraditórios surgem em muitos momentos em Clara dos Anjos e 

isso se deve à grandiosidade da escrita de Lima Barreto, que sem buscar um 

posicionamento panfletário ou algum didatismo, elencou certas questões que refletiam 

esses elementos sociais de construção de uma estrutura que não se desenvolveu na 

espontaneidade histórica, mas sim na ‘fabricação’ de um novo momento, por questões 

políticas, mas principalmente mercadológicas. Esse posicionamento contraditório em 

relação às questões sociais da época já se vê logo no início no modo em que Clara dos 

Anjos fora criada. Sendo neta de escravos e tendo uma mãe que fora acolhida como uma 

quase-irmã na casa de patrões escravocratas, Clara dos Anjos fora criada como alguém 

que pertencesse a uma classe que podia oferecer certas regalias aos filhos como se estes, 

efetivamente participassem desse novo momento, mas ao contrário, a vida de Clara se 

tornara um vazio imenso, já que ela não possuía amigas, justamente porque sua 

realidade não condizia com as perspectivas que seus pais criaram para que ela vivesse. 

Seu mundo se reduzia em viver a vida dos pais e de seus amigos mais velhos, servindo 
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bebidas e cafés aos companheiros de jogos e modinhas de seu pai ou conversando com 

as amigas da mãe.  

       Por outro lado, Cassi Jones também recebera uma educação que não condizia com 

sua realidade. As aspirações elitistas de DªSalustiana não iam além dos nomes que 

escolhia para os filhos. DªSalustiana inventara que o nome do conquistador foi 

escolhido devido à descendência de um suposto cônsul da Inglaterra em Santa Catarina, 

um tal de Lord Jones. Notamos que a essas atitudes de necessidade de enquadramento a 

um determinado grupo social vemos a construção de uma possível identidade, tão 

importante para o posicionamento individual dentro de um espaço específico e suas 

funções como ser social, mas hegemonicamente existe um poder que deseja condicionar 

as atitudes em benefício de simulacro que não deseja tal mudança. Sob a perspectiva 

goldmaniana, a compreensão dessa realidade se estabelece por meio da consciência, que 

ele coloca como consciência real e consciência possível. Sendo consciência real aquela 

que é construída para manipular a realidade; e consciência possível aquela que surge no 

modo de produção e posição definida e consciente dessa classe. Por meio dessa dialética 

é que se constrói a totalidade, diferentemente da totalidade hegemonicamente posta pela 

consciência real. 

 

 
Goldmann sustenta que a totalidade não poderia ser 

objetivamente dada, mas que, em sua essência, é produto da 

atividade humana. [...] A ação humana é um eterno processo 

de transformação da totalidade: por isso, para apreender a 

realidade, o homem procede por totalizações relativas sem 

jamais alcançar a objetividade pura e cristalina. Ele próprio é 

história. E é por esse processo, que consiste em atingir certa 

coerência estrutural, que o homem destrói as totalidades 

antigas para criar novas. Só existe totalização na medida em 

que há destotalização. Portanto a totalidade é um processo 

histórico contínuo. Ela é regida pelo processo de variação 

interna, não de fixação das partes. (Lowi , Samir, 2009,  p. 

25) 

 

 

       Muitas críticas feitas ao procedimento goldmaniano de análise é de que seu viés 

marxista corrobore para que a questão objetiva suplante a subjetiva e assim a totalidade 
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seja imposta sobre o sujeito. O posicionamento do marxismo em relação ao pensamento 

de Goldmann repete o mesmo discurso, mas se posicionando ante o que o autor coloca 

como estrutura. Goldmann coloca a dialeticidade como elemento primordial na 

construção dessa totalidade, desta forma podemos lembrar um trecho de pedagogia do 

oprimido em que Paulo Freire diz:  “Nem objetivismo, nem subjetivismo ou 

psicologismo, mas subjetividade e objetividade em permanente dialeticidade.”(Freire, 

2011. p. 51) O procedimento goldmaniano busca justamente essa relação homóloga de 

estruturas para compreensão da construção dessa consciência possível.  

 

 
A relação entre conteúdo e forma é consequentemente uma 

relação dialética, no sentido em que a forma é o resultado 

indireto do conteúdo. O que quer dizer que a forma procede 

igualmente do movimento de transformação do conteúdo. 

Não há linearidade de efeitos do conteúdo sobre a forma, mas 

principalmente interdependência, ação e retroação, 

movimento biunívoco entre um e outro [...] Se a totalidade é 

submetida então a processo de variação, as estruturas internas 

– o que se convencionou chamar de as partes – jamais 

existem de maneira absoluta, elas próprias estão sempre em 

processo de transformação e mutação. Esse processo é o da 

superação da quantidade pela qualidade, da mutação de uma 

estrutura pela outra. (lowy, Samir, 2009, p. 25) 

 

 

       A sensação que se tem é de que os personagens e o espaço de Clara dos Anjos estão 

devidamente estruturados e assim serão mantidos no seu corriqueiro estado de letargia. 

A chegada de Cassi Jones no mundo de Clara trará a desestruturação dessa linearidade, 

mostrando a dialeticidade e o estado de contínua estruturação (social) proposto por 

Goldmann como obtenção da consciência possível diante dos fatos. Todos envolvidos 

na trama sentirão essa mudança pela influência de negativa do conquistador, justamente 

pela definição de Goldmann para o herói problemático romanesco, que busca valores 

autênticos, de maneira equivocada numa sociedade alienada. 

       A sociedade da época é metonimizada por meio de seus personagens e cada um, a 

seu modo, é protagonista desse mundo oprimido. É justamente essa perspectiva de uma 

abertura para que o oprimido faça parte da literatura, que ainda é um mundo ainda mais 
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direcionado às elites que nos fizeram buscar esse diálogo de Lima Barreto com Paulo 

Freire. Joaquim dos Anjos é um trabalhador que passou variadas profissões, 

improvisando o que se chama de vida; Dª Engrácia se sentia privilegiada por ter sido 

tratada como uma “branca”, Marramaque representava o artista frustrado que no 

passado foi poeta e conheceu certa fama e pessoas ilustres; Leonardo flores que virou 

alcoólatra pelas desilusões também literária; Clara dos anjos que era a personificação 

desse desajuste diante de um mundo cada vez individualista, que tinha na figura de 

Cassi Jones, toda sua representatividade. Mas resumir os personagens do Romance 

somente por esses atributos seriam generalizantes e estreitos. 

       R.J. Oakley no livro “Lima Barreto e o Destino da Literatura” coloca o personagem 

Meneses como um dos mais representativos da trama. Para ele, Meneses representa 

muito mais que o interlocutor entre Cassi Jones e Clara dos Anjos Oakley vê Meneses 

como a metonímia máxima do subúrbio carioca. Meneses é o dentista clandestino que 

representa o fracassado que muda para o subúrbio e tem sua vida nivelada com aqueles 

que antes eram uma classe mais baixa. Meneses aceita o suborno de Cassi Jones na 

interlocução deste com clara, reforçando ainda mais esse papel vencido ante todos os 

objetivos que tinha para a vida. Não é por acaso que Meneses morre numa beira de 

estrada, o coração para de bater, recusando a continuidade dessa estrada que não o 

levaria a lugares antes desejados. Meneses trafega pelo espaço do subúrbio como sendo 

sua própria vida, assim como descreve Lima Barreto no capítulo sete: 

 

 
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 e Caxambi, em Jacarepaguá, perdem 

amor a alguns níqueis e tomam bondes que chegam cheios às 

estações. Esse movimento dura até às dez horas da manhã e 

há toda uma população da cidade, de certo ponto, 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, de dia a dia, em que 

ganham penosamente alguns mil-réis. O subúrbio é o refúgio 
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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 a procura de amigos fiéis que os amparem, que 

lhes dêem alguma coisa, para o sustento seu e dos seus filhos. 

(Barreto, 2001. p. 693) 

 

       Todas essas características negativas do subúrbio que são expostas por Lima 

Barreto não têm um caráter naturalista de verificação do espaço, mas surgem como 

denúncia pelo descaso do poder público do Rio de Janeiro. Em outros momentos de sua 

obra, o subúrbio é analisado e não apenas espacialmente, mas também nas 

características humanamente verificáveis de relação entre os seus moradores, nunca de 

maneira generalizante, mas observando a riqueza individual que formam esse 

amálgama. O subúrbio parece ser aquela válvula de escape da sociedade, tanto na 

reformulação da cidade, lembrando o exemplo da expulsão do centro do Rio de Janeiro 

promovida pelo prefeito Pereira Passos, como de questões atuais envolvendo o mundo 

esportivo, lembrando da metáfora de ZygmuntBauman sobre os danos colaterais 

aplicados na chamada “subclasse”, para garantir que o restante funcione corretamente 

como previsto hegemonicamente. 

       Meneses então surge como o representante dessa classe que foi expurgada do 

convívio com pessoas que estão em outro patamar social. Simbolicamente ele será 

afetado, não pelo contexto cientificamente explicado pelo naturalismo, mas pelas 

questões sociais impostas hegemonicamente, que são observadas pelo olhar realista e 

preciso de Lima Barreto. A questão racial obviamente surge desde o título do livro, mas 

o romance Clara dos Anjos geralmente é condicionado como um livro sobre questões 

raciais, estabelecendo seus questionamentos somente por esse caminho do preconceito. 

O romance traz em sua estrutura toda força da linguagem realista barretiana, que 

observa com profunda inteligência todos os aspectos sociais relativos ao subúrbio. O 

fato de R. J. Oakley colocar Meneses como elemento fundamental para se compreender 

essa relação do espaço-personagem, mostra que o autor pretendia uma reflexão 

abrangendo todos os aspectos da periferia carioca e não somente a relação de Clara e 

Cassi e seus desdobramentos preconceituosos.  

 
De fato, na narrativa, privilegiam-se, sobretudo, a fraqueza e 

a mediocridade de Meneses e suas limitações como homem 
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de ciência e como ser humano ao se traçarem 

impiedosamente os passos que o conduzem à posição de 

terceiro naquele drama sórdido de sedução. Se adjuvante 

principal dá a Meneses o papel de quem provoca a catástrofe. 

É imprescindível destacar que o narrador está consciente do 

papel peculiarmente trágico de Meneses, como fica claro no 

trecho em que relata a biografia do dentista. O pequeno 

romance é notável pelo número de biografias que contém. O 

comprimento e o pormenor da biografia de Meneses só são 

excedidos pela de Cassi Jones. Os anos de miséria não são 

culpa dele, e o resvalar gradual em direção à penúria atrai 

sobre si o peso da fatalidade. (Oakley, 2011. p. 27) 

 

 

       Neste sentido em que Oakley coloca Meneses como responsável pela tragédia de 

Clara, podemos trazer o pensamento de Paulo Freire referindo-se ao oprimido que age 

contraditoriamente por ser hospedeiro do opressor. Cassi Jones pode ser considerado 

como opressor, sendo também hospedeiro do opressor, mas já totalmente cooptado pelo 

mundo burguês e suas contradições, tem essa representatividade como opressor sobre as 

atitudes de Meneses. Ele que sofreu as prescrições de um mundo opressor e desta forma 

age sob essas prescrições que acabam direcionando as atitudes do oprimido, conforme 

diz Paulo Freire na Pedagogia do Oprimido: 

 
 

Um dos elementos básicos na mediação opressores-oprimidos 

é a prescrição. Toda prescrição é imposição da opção de uma 

consciência a outra. Daí o sentido alienador das prescrições 

que transformam a consciência recebedora no que vimos 

chamando de consciência hospedeira da consciência 

opressora. Por isto, o comportamento dos oprimidos é um 

comportamento prescrito. Faz-se à base de pautas estranhas a 

eles – a pauta dos opressores [...] Os oprimidos que 

introjetam a “sombra” dos opressores e seguem suas pautas, 

temem a liberdade, na medida em que esta, implicando a 

expulsão desta sombra, exigiria deles que preenchessem o 

vazio deixado pela expulsão com outro conteúdo – o de sua 

autonomia. (Freire, 2011, p. 46) 
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       Cassi Jones também vive a prescrição que lhe é imposta, mas diferentemente de 

Meneses, ele se apropriou dessa condição de hospedeiro em sua totalidade, seus atos já 

não se limitam mais ao comportamento prescrito, ele já se lança como invólucro servil 

do pensamento opressor. Cassi acredita que todos que o rodeiam não possuem qualidade 

alguma e os utiliza para benefício próprio como se fossem marionetes. Ele também é 

esse herói do romance de Goldmann, que busca valores autênticos de maneira 

equivocada, pois suas aspirações não são percebidas como equivocadas. Lima Barreto 

não expõe de maneira maniqueísta os extremos entre ele e Clara, pois Cassi Jones é 

fruto dessa consciência real que inibe qualquer atitude no desenvolvimento de uma 

consciência possível.  

       Clara dos Anjos não deixa de ser a representação do herói romanesco proposto por 

LucienGoldmann, pois também está em busca de valores autênticos de maneira 

equivocada. Mas sua situação é ainda mais crítica, pois além de ser mulher numa 

sociedade machista e ser negra numa sociedade que há pouco saíra de uma estrutura 

social escravocrata, mas simbolicamente essa estrutura ecoaria por muito tempo. Clara 

vivia nessa sociedade que passou de uma estrutura social (escravocrata), abruptamente 

para outra que foi imposta por questões de ordem econômica (burguesa), mas 

continuava com os valores do pensamento simbólico da anterior. Clara vivia, assim 

como Cassi Jones, sob a prescrição da imposição da consciência do outro. Mesmo com 

todas as diferenças de valores e de caráter, Clara e Cassi Jones viviam sob essa estrutura 

social que os direcionava a uma consciência real que lhes era imposta. Eram extremos 

que viviam valores diferentes sob o mesmo paradigma que comandava o ethos 

suburbano. 

       Mediante o conceito de LucienGoldmann sobre a relação homóloga da estrutura 

textual com a estrutura social, relacionadas com a questão da consciência, que 

escolhemos como elemento de relação da razão literária de Lima Barreto com o 

pensamento de Paulo Freire, vimos por meio da categoria de conscientização elaborada 

pelo educador, que a conscientização não se dá instantaneamente mediante uma postura, 

mas sim, por meio de uma contínua estruturação dessa conscientização. Clara dos Anjos 

inicia esse processo de conscientização após ter sua vida mudada pelo conquistador 

Cassi Jones. Clara vivia numa consciência real, aquela que é imposta por meio da 

prescrição. A consciência possível, que é a coerência interna na elaboração da maneira 
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de absorver as coisas do mundo se dará após a iniciação de uma visão crítica da 

realidade. 

 
A primeira condição para que um ser possa assumir um ato 

comprometido está em ser capaz de agir e refletir. É preciso 

que seja capaz de, estando no mundo, saber nele. Saber que, 

se na forma pela qual está no mundo condiciona a sua 

consciência deste estar, é capaz, sem dúvida, de ter 

consciência desta consciência condicionada. Quer dizer, é 

capaz de intencionar sua consciência para a própria forma de 

estar sendo, que condiciona sua consciência de estar. (Freire, 

2011 p. 19) 

 

 

       Clara dos Anjos é condicionada à consciência real durante todo o romance. Apenas 

no final surge o esboço de aproximação com a consciência possível. O fato da tomada 

de um princípio de consciência se dá justamente no desfecho do livro. Ao se ver 

totalmente abandonada por aquele que construiu  a sua esperança, Clara, mesmo que 

estruturada num equívoco, toma uma decisão que aparentemente foge às atitudes 

geralmente tomadas por outros personagens barretianos, o de enfrentamento das 

situações que os oprimem. Não estaria Lima Barreto buscando outro ponto de vista em 

relação a uma atitude que construiria outra perspectiva de embate? Clara dos anjos ao 

ser ofendida pela mãe de Cassi, desiste de lutar pela responsabilidade de Cassi Jones 

pela gravidez. Ao buscar essa atitude radical de suposta resignação, Clara não estaria 

tendo uma consciência possível no seu processo histórico? O terrível embate entre as 

mulheres naquela cena em que a mãe de Cassi Jones apoia seu posicionamento 

individualista típico da sociedade burguesa contrapõe a fala de Clara, que simplesmente 

diz que se silencia e vai embora e em casa diz à mãe que “nós não somos nada nesta 

vida”. Esse posicionamento de Clara não me parece ter um aspecto de resignação, mas 

sim de um afastamento da consciência real que a prendia ao seu algoz. 

       Se Clara tentasse se manter numa posição sectária, na qual tentaria com todas as 

suas forças “amarrar-se” à dependência de Cassi, estaria adentrando a uma situação 

ainda mais horrenda, pois como nos diz Paulo Freire na Pedagogia do Oprimido; “A 

sectarização, porque mítica e irracional, transforma a realidade numa falsa realidade, 

que, assim, não pode ser mudada.” (Freire, 2011 p. 34). Se ela conseguisse que Cassi 



91 
 

assumisse a criança e um provável casamento, essa falsa realidade consumiria seus dias 

da pior maneira possível, pois estaria entregando sua vida a quem conscientemente 

criou sua consciência real. 

 

 
...A sectarização é sempre castradora, pelo fanatismo que se 

nutre. A radicalização, pelo contrário, é sempre criadora, pela 

criticidade que a alimenta. Enquanto a sectarização é mítica, 

por isto alienante, a radicalização é crítica, por isso 

libertadora. Libertadora porque, implicando o enraizamento 

que os homens fazem na opção que fizeram, os engaja cada 

vez mais no esforço de transformação de realidade concreta, 

objetiva. (Freire, 2011, p. 34) 

 

 

       Essa consciência possível desfaz a possibilidade de qualquer resignação surgida de 

Clara, já que o que está em questão para todos ali envolvidos não é uma questão 

objetiva, mas uma questão moral criada por uma falsa realidade construída por valores 

burgueses. Clara não diz que “ela” não vale nada, mas que “nós” não valemos nada. Ela 

toma consciência que faz parte desse mundo dos oprimidos e seu gesto é radical a partir 

do momento em que sua subjetividade é destituída pela objetividade. Esse é o princípio 

de conscientização que fala Paulo Freire, pois ela não se dá, mas se constrói 

continuamente. 

 

 
“Por outro lado, jamais será um radical um subjetivista. É 

que, para ele, o aspecto subjetivo toma corpo numa unidade 

dialética com a dimensão objetiva da própria ideia, isto é, 

com os conteúdos concretos da realidade sobre a qual exerce 

o ato cognoscente. Subjetividade e objetividade, desta forma, 

se encontram naquela unidade dialética de que resulta um 

conhecer solidário com o atuar e este com aquele. É 

exatamente esta unidade dialética que gera um atuar e um 

pensar certos na e sobre a realidade para transformá-la. 

(Freire, 2011, pág. 35) 
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       Clara dos Anjos é uma personagem que representa a libertação do opressor ao 

tomar consciência de sua situação em relação a ele. Obviamente que sua atitude radical 

nos deixa transtornados diante do recuo em buscar seus “direitos” em relação àquele 

que produziu efeitos destrutivos à sua condição social e de mulher, mas não podemos 

deixar de lembrar que clara buscava valores autênticos de maneira equivocada. “Clara 

era uma natureza amorfa, pastosa, que precisava mãos fortes que a modelassem e 

fixassem.” Lima Barreto assim a define, mostrando o quanto ela estava à disposição de 

seu futuro opressor. Mas o autor desconstrói essa fragilidade imposta à imagem 

feminina pela literatura acadêmica e após tantas páginas de buscas desordenadas e 

grandes equívocos, ele nos brinda com um final em que a possibilidade de 

transformação se dá pelo processo coletivo e na incompletude que se instala na última 

linha. 

       Como se trata de um romance inacabado, o final surge abrupto e talvez até 

frustrante, mas por uma perspectiva do pensamento freiriano de conscientização, até 

mesmo este final que não chega a ser conclusivo em relação ao andamento dos fatos, se 

torna ainda mais poderoso como elemento de conscientização, já que Paulo Freire 

coloca como indispensável essa incompletude na transformação contínua do ser 

humano. Como também se trata de um romance que foi se transformando durante a vida 

do autor, essa mudança pode ser sentida no final das duas obras. No conto, Clara 

termina dizendo “Eu não sou nada nesta vida”. No romance, “Nós não somos nada nesta 

vida”.  

 
A liberdade, que é uma conquista e não uma doação, exige 

uma permanente busca. Busca permanente que só existe no 

ato responsável de quem a faz. Ninguém tem liberdade para 

ser livre: pelo contrário, luta por ela precisamente porque não 

a tem. Não é também a liberdade um ponto ideal, fora dos 

homens, ao qual inclusive eles se alienam. Não é idéia que se 

faça mito. É condição indispensável ao movimento de busca 

em que estão inscritos os homens como seres inconclusos. 

(Freire, 2011 p. 46) 
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3.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

        Talvez a palavra conclusão soe com certa ironia para falar concisamente sobre o 

resultado da pesquisa, já que, Clara dos Anjos trata-se de um romance inacabado. O 

inacabamento é um dos elementos essenciais e poéticos na função da construção do ser 

para Paulo Freire, além de a idéia de consciência possível para LucienGoldmann 

também se dar sob essa perspectiva de construção contínua. Mas esses aspectos que nos 

levam a relacionar esses elementos que são transformadores na vida do sujeito, surgiram 

com o desenvolvimento do estudo sobre essas questões. Felizmente o entrelaçamento 

harmonioso sobre essa questão surgiu de forma espontânea no desenvolvimento da 

pesquisa.   

       No início da pesquisa abordamos o contexto histórico como forma de mostrar a 

estrutura social anterior e contemporânea à criação do romance Clara dos Anjos. 

Também mostramos o contexto cultural da época para que o trabalho de Lima Barreto 

tivesse suas peculiaridades artísticas verificada ante o que se considerava relevante 

como expressão naquele momento. Sentimos a necessidade de abordar questões 

significativas sobre o modo de representação do homem por meio da arte e da 

possibilidade do vínculo desta com um princípio de conscientização, haja vista a 

característica humanista da arte e que também era maneira de Lima Barreto concretizar 

seu pensamento e análise do mundo. Elencamos alguns teóricos que nos forneceram 

discursos consistentes para legitimação dessa propriedade da arte.  

        Estabelecemos a relação homóloga da estrutura da obra com a estrutura social, 

mediadas pela teoria de LucienGoldmann e por meio desta, buscamos a relação do 

pensamento de Paulo Freire e Lima Barreto, tendo como elemento de ligação a 

prioridade na colocação do oprimido como protagonista de ambas as obras dos autores. 

Por meio dessa relação tentamos observar a possibilidade de conscientização do 

oprimido e que momento se percebe esse princípio de estruturação da contínua e infinda 

conscientização. Sobre a possibilidade de transcendência vertical proposta por 

LucienGoldmann, quando o herói romanesco reencontra a autenticidade e rompe com a 

forma romanesca, seguindo os critérios de herói problemático sugerido pelo autor, Lima 
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Barreto não atinge essa transcendência. Lima Barreto contribuiu para a transformação e 

inovação da literatura brasileira ante alguns aspectos reguladores do academicismo, mas 

sua narrativa era conservadora em muitos aspectos, tendo o Realismo como gênero que 

lhe orientava na condução da forma. O autor supera no conteúdo da obra as questões 

relacionadas à consciência propostas por LucienGoldmann, mas o rompimento com a 

forma tratada especificamente no conceito goldmaniano não se dará, afastando-se assim 

da transcendência vertical.  

       Acreditamos que, assim como toda pesquisa, o assunto nunca se dará por esgotado 

e que o romance Clara dos Anjos ainda será fonte de muitos estudos e outras 

perspectivas trarão novas possibilidades de leitura. A investigação sobre a questão da 

conscientização pela perspectiva representada numa obra de ficção trouxe descobertas e 

questionamentos. O pensamento de Paulo Freire vai ao encontro de questões 

trabalhadas por Lima Barreto e nos conduziu aos elementos relativos à Educação. Estes 

elementos não nos levou a conclusões, tampouco trouxe certezas sobre as questões 

pesquisadas, mas assim como o romance inacabado e a incompletude do ser posta por 

Paulo Freire, a única certeza que tivemos foi a de que a conscientização é uma contínua 

estruturação e sempre estará nesta contínua transformação. 
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