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APRESENTAÇÃO 

Este texto foi inicialmente apresentado como uma Dissertação ao Programa de Pós graduação em 

Letras, área de Concentração em Literatura Comparada e Literaturas de Língua Portuguesa, como parte 

dos requisitos para a obtenção do título de Mestre. 

Neste livro, estudamos o processo de transcodificação para os quadrinhos da obra clássica Clara 

dos Anjos, de Lima Barreto, publicado em 1948. Os adaptadores da versão em quadrinhos são Lelis e 

Wander Antunes, publicado em 2011 pela editora Companhia das Letras. 

No estudo comparativo das versões mencionadas, observa-se que as adaptações não necessitam 

de total fidelidade à obra de partida, sendo submetidas às técnicas e processos de criação, utilizando-se de 

recursos próprios dos quadrinhos para se chegar a uma outra obra. Além disso, o mercado editorial dos 

quadrinhos está em constante ascensão devido à sua aceitação pelos jovens, já que a linguagem dos 

quadrinhos se aproxima mais do mundo juvenil.  

Dessa forma, os recursos utilizados pelos quadrinhos, tais como, a oralidade, a mudança do corpo 

da letra, as onomatopeias, o recurso sublinhado, negrito, a falta de texto, as imagens e a criação dos 

personagens são   meios para despertar o interesse pela leitura e a aproximação com a Literatura. 

 

Adriana Carrion de Oliveira 
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RESUMO 

O presente trabalho objetiva analisar e comparar os processos de adaptação a partir do clássico 

literário Clara dos Anjos, de Lima Barreto e a obra homônima em quadrinhos. O mercado editorial dos 

quadrinhos está em constante ascensão devido à aceitação pelos jovens, já que a linguagem dos quadrinhos 

aproxima-se mais do mundo juvenil. O livro citado serviu de inspiração para a nova versão em quadrinhos, 

viabilizando o processo de transcodificação, proporcionando uma forma criativa para a contextualização 

do mesmo, em diferente época, linguagem e gênero.  

A pesquisa realiza um estudo comparativo entre a narrativa literária e a obra em quadrinhos, 

buscando mostrar que as adaptações não necessitam de total fidelidade à obra de partida, sendo submetidas 

às técnicas e processos de criação, utilizando-se de recursos próprios dos quadrinhos para se chegar a uma 

outra obra.  

O estudo pretende analisá-las sob a luz da teoria Pós-colonial, da Literatura Comparada e da 

Literatura Feminista, além de buscar apoio na Ordem do discurso, de Michel Foucault e no Iluminismo de 

Kant. Para tanto, investigam-se os recursos da linguagem, proporcionando especificidade a cada 

linguagem. Partimos da premissa de que a adaptação em quadrinhos estabelece um diálogo intertextual, 

apropriando-se de temas estudados, tais como o preconceito tanto de gênero, como social e de raça, 

objetificação da mulher e cortesia dissimulada como resistência.  

Tal investigação baseou-se em autores como Linda Hutcheon, Gérard Genette, Will Einer, Yves 

Reuter, Elaine Showalter, Michel Foucault, Thomas Bonnici dentre outros. A metodologia utilizada 

fundamentou-se em pesquisa bibliográfica e estudos comparativos entre o romance de Lima Barreto e 

Clara dos Anjos em quadrinhos de Lelis e Wander Antunes. 
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MULHERES DE ATENAS 

Composição: Augusto Boal / Chico Buarque 

 

Mirem-se no exemplo 
Daquelas mulheres de Atenas 

Vivem pros seus maridos 
Orgulho e raça de Atenas 

Quando amadas, se perfumam 
Se banham com leite, se arrumam 

Suas melenas 
Quando fustigadas não choram 
Se ajoelham, pedem imploram 
Mais duras penas; cadenas 

Mirem-se no exemplo 
Daquelas mulheres de Atenas 

Sofrem pros seus maridos 
Poder e força de Atenas 

Quando eles embarcam soldados 
Elas tecem longos bordados 

Mil quarentenas 
E quando eles voltam, sedentos 

Querem arrancar, violentos 
Carícias plenas, obscenas 

Mirem-se no exemplo 
Daquelas mulheres de Atenas 

Despem-se pros maridos 
Bravos guerreiros de Atenas 

Quando eles se entopem de vinho 
Costumam buscar um carinho 

De outras falenas 
Mas no fim da noite, aos pedaços 
Quase sempre voltam pros braços 

De suas pequenas, Helenas 

Mirem-se no exemplo 
Daquelas mulheres de Atenas: 

Geram pros seus maridos 
Os novos filhos de Atenas 

Elas não têm gosto ou vontade 
Nem defeito, nem qualidade 

Têm medo apenas 
Não tem sonhos, só tem presságios 
O seu homem, mares, naufrágios 

Lindas sirenas, morenas 

Mirem-se no exemplo 
Daquelas mulheres de Atenas 

Temem por seus maridos 
Heróis e amantes de Atenas 

As jovens viúvas marcadas 
E as gestantes abandonadas 

Não fazem cenas 
Vestem-se de negro, se encolhem 

Se conformam e se recolhem 
Às suas novenas, serenas 

Mirem-se no exemplo 
Daquelas mulheres de Atenas 

Secam por seus maridos 
Orgulho e raça de Atenas
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Ah! A literatura ou me mata ou me dá o que eu peço dela. 

Lima Barreto 
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Introdução 

 

Esta dissertação surge da necessidade de estimular o interesse dos jovens pela Literatura, já que 

atuamos como professora do ensino médio, na rede pública de ensino, ministrando aulas de Português. É 

notório que o prazer da leitura de uma obra literária foi substituído por tecnologias, ou seja, os alunos, 

muitas vezes, optam por jogos e “chats” virtuais, deixando de lado o sabor da leitura. Assim, a cultura 

brasileira, que perpassa pelos romances, é esquecida, em prol de redes sociais virtuais e programas de 

mensagens instantâneas presentes na vida moderna. 

Segundo Ana Maria Machado, ler os clássicos não é um dever, é um direito e a escola precisa 

cumprir esta função social de alguma forma (Machado, 2002). Nessa perspectiva, observamos a inserção 

das adaptações no panorama educativo, contribuindo para disseminar a cultura dos clássicos de nossa 

literatura por meio de uma linguagem atraente e próxima do público juvenil. 

No livro Como e por que ler os clássicos, Ana Maria Machado afirma que a leitura de obras literárias é 

a herança do patrimônio cultural de um povo e a falta de leitura destas obras é um desperdício (Machado, 

2002). Assim, compreendemos a importância da leitura de clássicos com o objetivo de preservar a herança 

cultural e o patrimônio de uma sociedade.  A diferença de contextos em que as obras foram produzidas 

acaba por criar uma barreira a qual afasta o jovem da valiosa experiência de ler um clássico. Portanto, 

vemos nas adaptações em histórias em quadrinhos uma nova abordagem que possibilita o mergulho no 

patrimônio cultural de nossa Literatura.  

A linguagem usada em obras literárias é descontextualizada e arcaica para jovens que vivem na era 

digital, por isso as adaptações em HQ podem ser o elo a fim de preencher a lacuna existente e introduzir 

o jovem leitor na riqueza da literatura brasileira. 

A partir de 2007, o Programa Nacional Biblioteca na Escola (PNBE) incluiu 14 obras em 

quadrinhos na lista de livros distribuídos nas escolas. Em 2008, este número cresceu para 16 e continuou 

aumentando. Assim, o mercado editorial deste gênero vem se mantendo aquecido (Bari, 2008). 

Em 2007, o prêmio Jabuti premiou O Alienista, em quadrinhos, adaptado por Fábio Moon e 

Gabriel Bá, na categoria didática ou paradidática, do Ensino Fundamental e Médio. Em 2012, 70% do 

acervo eram adaptações em quadrinhos, devido à aceitabilidade dos alunos. Em 2013, a lista das adaptações 

em quadrinhos cresceu novamente (Bari, 2008). 

Outro fator relevante na escolha deste estudo é o encantamento do hibridismo das linguagens, que 

propiciam ao leitor maior receptividade. A ideia de transcodificação da literatura em quadrinhos favorece 

a aproximação do jovem leitor com a literatura, mesmo utilizando a leitura do clássico em outro gênero, 
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notamos a preocupação dos adaptadores em preservar os elementos essenciais da história. Portanto, os 

quadrinhos podem ser uma ponte para que o aluno recorra ao livro original até mesmo por curiosidade. 

A linguagem dos quadrinhos comunica-se com o universo do jovem que é imediatista e 

tecnológico. Assim, os recursos utilizados pelos quadrinhos, tais como, a oralidade, a mudança do corpo 

da letra, as onomatopeias, o recurso sublinhado, negrito, a falta de texto e as imagens podem ser os meios 

para despertar o interesse pela leitura.  

A Proposta do Currículo do Estado de São Paulo adota a competência leitora e escritora como 

forma de integrar todas as disciplinas, conforme afirma o texto a seguir: 

Dominar a norma culta da Língua Portuguesa e fazer uso das linguagens matemática, artística e 
cientifica. A constituição da competência de leitura e escrita e também o domínio das normas e 
dos códigos que tornam as linguagens instrumentos eficientes de registro e expressão, que podem 
ser compartilhados. Ler e escrever, hoje, são competências fundamentais a qualquer disciplina ou 
profissão. Ler, entre outras coisas, e interpretar (atribuir sentido ou significado), e escrever, 
igualmente, é assumir uma autoria individual ou coletiva (tornar-se responsável por uma ação e 
suas consequências) (Proposta do currículo do estado de SP, 2006). 

A preocupação dos professores com relação à aprendizagem da leitura é evidente. O aluno precisa 

ter contato com o texto literário a fim de sensibilizar-se e tornar-se mais humano. Esta experiência propicia 

ao educando a oportunidade de colocar-se no lugar do outro e solidarizar-se, transformando-o em um 

indivíduo menos individualista. Os textos literários despertam sensações e emoções relevantes para o 

amadurecimento do ser humano. Além disto, a literatura fomenta a imaginação e a inventividade do 

educando. 

Esta visão do ensino da Língua Portuguesa é observada nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), 

em que o aluno tem a oportunidade de ter acesso a gêneros textuais diferentes, os quais possuem uma 

função específica na sociedade. Portanto, a literatura em quadrinhos pode fazer esta ligação entre PCN, 

Proposta Curricular do Estado de São Paulo e a própria Literatura. 

No documento intitulado Orientações Curriculares para o Ensino Médio, volume 1, de 2006, destacamos 

a mudança do enfoque no ensino da Língua Portuguesa, pois, ao invés de privilegiar estudos da gramática 

normativa, enfatizam-se aspectos cognitivos, discursivos e interativos do processo ensino aprendizagem: 

Na esteira desse raciocínio, aFigura-se relevante, portanto, a construção de uma política de 
formação que possibilite ao professor investir em um diálogo contínuo e sistemático com as 
contribuições advindas de estudos teóricos e empíricos desenvolvidos em diferentes campos 
disciplinares, os quais têm tomado como objeto de investigação a linguagem à luz de abordagens 
distintas – linguística, cognitiva, discursiva, interativa, pragmática, sociológica e filosófica. (PCN, 
2002). 

Devido à explanação mencionada, é proposto, neste trabalho, um estudo comparativo do romance 

Clara dos Anjos, de Lima Barreto, coma obra homônima em quadrinhos, utilizando métodos de pesquisa 

que envolvem teóricos que enfatizam o hibridismo da linguagem, a transcodificação do processo de 

adaptação, a multiplicidade do discurso, as tendências da literatura contemporânea e a recepção da obra. 
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A escolha do livro Clara dos Anjos, de Lima Barreto deve-se ao tema, o qual retrata a realidade da 

sociedade brasileira do século XX, apresentando o preconceito racial e a objetificação da mulher, resultante 

de uma educação que se insere no sistema patriarcal. A história narrada apresenta uma visão sexista da 

sociedade vigente em que a mulher é objetificada tanto pelo pai como pelo marido. 

Dessa forma, as tendências da Literatura Contemporânea fomentam a base teórica do nosso 

estudo, já que Lima Barreto mostra um caráter historiográfico atual, visto que a questão da equidade de 

gênero é abordada de forma sutil e relevante.  

O romance de Lima Barreto narra a história de Clara, uma adolescente de 17 anos, criada sob os 

cuidados do seu pai, Joaquim, carteiro, um homem simples e dona Engrácia, dona de casa, ambos 

moradores do subúrbio carioca. 

Joaquim gostava de música, tocava modinhas e chegava a compor. Reunia-se com amigos a fim de 

jogar, tocar e cantar nos finais de semana. Um dia, em comemoração ao aniversário de sua filha Clara, foi 

pedida a permissão para trazer Cassi Jones, famoso modinheiro. Cassi, que não possuía nenhum caráter e 

era famoso por deflorar mocinhas, avistou Clara, que se tornou alvo de seus desejos. 

Após a festa, começou a passar na frente da casa de Clara; em seguida, começou a frequentar as 

rodas de música em companhia de seu pai. Logo, por meio de uma cartinha com ortografia precária 

endereçada à Clara, conseguiu iludi-la e passou a visitá-la em seu quarto por noites seguidas. 

Assim, inesperadamente, aconteceu um imprevisto, Clara percebeu que estava grávida e contou ao 

namorado, que desapareceu. Sentindo-se abandonada, Clara acaba confessando tudo para Dona Margarida 

que conta a Engrácia. Todas desesperadas procuram Dona Salustiana, mãe de Cassi que menospreza Clara, 

sem piedade. Após a conversa, Clara percebe que foi facilmente enganada e sente o preconceito por ser 

pobre, mulher e negra. Então, a personagem ressentida e arrependida conclui que as pessoas menos 

favorecidas não são nada na vida. 

O presente estudo intenciona analisar a obra Clara dos Anjos, de Lima Barreto, sob a luz das 

tendências literárias contemporâneas, além de observar as estratégias utilizadas pelos adaptadores em uma 

nova obra adaptada para jovens, em quadrinhos. Neste contexto, a transcodificação foi necessária, já que 

o autor de uma obra literária tem a sua disposição a riqueza da linguagem verbal, enquanto o quadrinista 

trabalha com outros recursos característicos da linguagem de quadrinhos, tais como a imagem do desenho 

Figurativo, expressões corporais e faciais, intensidade de cores, onomatopeias. 

Tendo em vista este objetivo, o estudo se inicia a partir da obra literária Clara dos Anjos, de Lima 

Barreto e se direciona à sua transcodificação em quadrinhos, publicada pela Companhia das Letras, em 

2011, a qual possui o roteiro adaptado por Wander Antunes, ilustrado por Marcelo Lelis e agraciado pelo 

posfácio de Lilia Moritz Schwarcz.  A adaptação foi um trabalho conjunto do roteirista e do ilustrador, 

vamos denominá-los de adaptadores para fins de nomenclatura. A fim de viabilizar o presente estudo, ele 
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foi dividido em quatro capítulos, organizados de acordo com os seguintes assuntos, que a seguir se 

comentam. 

O primeiro capítulo leva o título de “Tendências da Literatura Contemporânea”. Nele, discorremos 

sobre as teorias pelas quais nos apoiaremos, tais como A Literatura Comparada, a Literatura Pós-colonial 

e a Literatura Feminista, relacionando-as com a obra Clara dos Anjos de Lima Barreto. Ainda neste capítulo 

abordamos a vida e a obra deste escritor. 

Seguidamente, o segundo capítulo é denominado “Linguagem quadrinística e adaptação”. Nesta 

parte, explicitamos os recursos utilizados nas histórias em quadrinhos, apresentaremos os adaptadores, 

seus prêmios e suas obras; ainda fazemos uma reflexão sobre o processo de construção textual a partir da 

Teoria da adaptação, de Linda Hutcheon. 

No terceiro capítulo analisa-se o protagonista e o antagonista do romance Clara dos Anjos de Lima 

Barreto e suas representações sob o viés da teoria pós-colonial, focalizando a influência do sujeito colonial 

na construção dos personagens. Dessa forma, na hierarquia colonizador/colonizado, Clara dos Anjos 

representa a colônia, enquanto Cassi Jones representa o colonizador. Assim, enfatizaremos temas como: 

identidade, alteridade, papel da mulher e sua dupla objetificação, além da aculturação e da cortesia 

dissimulada como forma de resistência ao discurso do poder vigente. 

No último capítulo, o estudo centra-se em Clara dos Anjos sob o viés de A ordem do discurso, do 

filósofo Michel Foucault (1926 -1984) e do opúsculo O que é o Iluminismo?, escrito pelo filósofo Emanuel 

Kant (1724 -1804). Observamos que no romance de Lima Barreto há um novo olhar para os 

marginalizados, seja por motivos econômicos, de gênero ou racial. Assim, é notória a denúncia de uma 

educação patriarcal que detém o discurso e o poder, por isso abordamos os mecanismos de controle do 

discurso de Michel Foucault, inseridos neste contexto e discorreremos sobre a importância da busca do 

conhecimento, a fim de sair da menoridade e adentrar nas luzes de acordo com o filósofo Immanuel Kant. 

Concluímos o trabalho com algumas considerações finais sobre os livros, destacando alguns 

aspectos relevantes no contexto da transcodificação. 
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Tendências da Literatura Contemporânea e Lima Barreto 

 

Que nada nos defina, que nada nos sujeite. Que a liberdade seja a nossa 
própria substância, já que viver é ser livre. 
 
Simone de Beauvoir 
 

 

Literatura Comparada: contextualização 
 

A definição de Literatura Comparada é uma questão polêmica e objeto de estudo de vários 

especialistas até os dias de hoje. Sandra Nitrini, em sua obra Literatura Comparada, explicita que o 

comparatista Marino (1921 -2005), diante da crise da literatura comparada, tentou construir uma teoria 

com base nas colocações de René Etiemble (1909 - 2002). Dessa forma, o pesquisador tentou buscar uma 

solução a partir das teorias da literatura comparada, focando na delimitação do seu objeto. Assim, o cerne 

da proposta de Marino consistia em não confundir a literatura comparada, nem com a história literária e 

nem com a crítica literária, mas sim, fixá-la na teoria (Nitrini, 2000). 

Ainda segundo Nitrini, a Literatura Comparada apoia-se em três tendências: a francesa, a americana 

e a dos países do leste europeu. Dessa forma, notamos a abrangência do campo desse estudo, assim como 

as opiniões dos estudiosos. 

Devido à amplitude do tema, este trabalho procura assentar-se somente em aspectos relevantes a 

fim de nos apoiar teoricamente.  Assim, para fins acadêmicos, entendemos a Literatura Comparada como 

uma ramificação das Ciências Humanas que se preocupa em analisar e estudar a literatura de dois ou mais 

grupos linguísticos distintos, culturais ou nacionais, enfatizando as teorias literárias. Dessa forma, é 

plausível a comparação de histórias, autores, personagens, narradores, espaços, tempos, línguas e culturas. 

Na verdade, os objetos a serem comparados são escolhidos a partir da identificação de uma comunicação 

entre ambos. Este recurso é também conhecido por intertextualidade. 

Segundo Júlia Kristeva (1941), escritora e crítica literária, “todo texto se constrói como mosaico 

de citações, todo texto é absorção e transformação de outro texto” (Kristeva, 1974). Sendo assim, dentro 

da Literatura, os textos de épocas e lugares diferentes podem ser revisitados por meio do processo citado. 

Tânia Franco Carvalhal, no seu livro Literatura Comparada, sintetiza os ideais de Bakhtin (1895 – 

1975), explicitando que o estudioso foge às concepções “fechadas” de um texto e resgata suas ligações 

com a história, salientando a perspectiva diacrônica, relegada pelos primeiros formalistas russos que eram 

anti-historicistas. Bakhtin ainda defendia a relação social, histórica e dialógica entre sujeitos e identificava 

o centro do mecanismo de constituição do discurso, enfocando na intersubjetividade.  Carvalhal ainda 
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afirma que há uma construção polifônica, na qual várias vozes se cruzam e se neutralizam, num jogo 

dialógico como um cruzamento de várias ideologias (Carvalhal, 2006). 

 Kristeva (1941) apresentava o formalismo russo apresentava um caráter construtivista e 

categorizava o discurso como monológico, enquanto Bakhtin categorizou o discurso como dialógico 

(Carvalhal, 2006). Esta mudança de pensamento foi o que impulsionou os estudos de Literatura 

Comparada e possibilitou a ampliação do binarismo a que tendiam os habituais paralelos nos estudos de 

fontes e de influências (Carvalhal, 2006). 

Segundo Tânia Carvalhal, foi estudando Bakhtin que Kristeva enxergou a “intertextualidade” como 

processo de produtividade do texto literário. Para a estudiosa, todo texto é absorção e transformação de 

outro texto. Assim, entendemos que textos são resultados do conhecimento de mundo e de leituras 

realizadas por seu produtor, representando um mosaico de vários outros textos. 

Não podemos deixar de citar o crítico literário Gérard Genette (1930), que também discute a 

intertextualidade. Segundo o autor, em Palimpsestos, são cinco os tipos de relações transtextuais: 

intertextualidade, paratextualidade, metatextualidade, arquitextualidade e hipertextualidade. A fim de não 

extrapolar nosso objetivo, destacaremos somente a Intertextualidade. Segundo Genette, intertextualidade 

é a presença efetiva de um texto em outro texto, sendo a copresença entre dois ou vários textos, isto é, a 

citação, o plágio, a alusão. Logo, estudar a intertextualidade é analisar os elementos que se realizam dentro 

do texto (inter) (Genette, 1982).  

A Literatura Comparada é chamada de Disciplina Indisciplinada como consequência da mudança 

de seus conteúdos e objetivos, sendo assim de difícil definição. Entretanto uma das tendências atuais é a 

transposição de fronteiras nacionais e linguísticas (Nitrini, 2000). 

Heloisa Helou Doca, em sua obra Mark Twain viajante: um olhar nada inocente, ressalta a importância 

do Relatório de Bernheimer que abre o campo da Literatura Comparada para os estudos culturais e tenta 

nortear seus rumos: 

[...] aqueles mares que outrora, delimitavam territórios, histórias, culturas, políticas e línguas, 
atualmente, em pleno processo de multiculturalismo, pós-colonialismo e globalização, mantêm-se 
impregnados de águas turvas, chorumes da triste condição de exílio, poluições de preconceitos 
que emergem, impedindo a condição de contemplar um só lugar de encontro (Doca, 2012). 

Doca leva-nos a uma reflexão sobre como a Literatura Comparada tem a possibilidade de 

disseminar os Estudos Culturais por meio da invocação do passado e retomando questões como 

identidade, resistência, pós-colonialismo, gênero, outremização e alteridade, temas que fundamentam a 

Teoria Pós-Colonial e, consequentemente, a Literatura de resistência que é objeto do nosso próximo 

assunto.
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Capa 1. Rejeitada pelo editor. Fonte: http://aqualelis.blogspot.com.br/2014/03/rejeitados.html.  
 

 

Capa 2. Aceita pelo editor. Fonte: Lelis M; Antunes W (2011). Clara dos Anjos. São Paulo: Companhia 
das Letras. 
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Investigamos e julgamos interessante comentar sobre as capas da adaptação em quadrinhos e o 

seu sentido produzido a fim de antecipar, por meio da linguagem pictórica, o tema abordado no livro. 

Dessa forma, a capa 1 mostra o casal Clara e Cassi Jones, demonstrando o amor verdadeiro, o qual é 

ausente na obra; e, por isso a provável rejeição desta capa pelo editor. 

Ao contrário, a capa 2, que é a que foi aceita pelo editor, representa o próprio ambiente da história 

narrada, destacando o trem, que é o elo entre os personagens e um marcador social da diferença, como 

cita Lilia Moritz Schwarcz, antropóloga e pesquisadora, autora do posfácio da obra estudada.  Cassi, apesar 

de branco, filho de portugueses mora em um lugar um pouco mais elegante que a jovem Clara. Assim, 

observamos a posição da imagem de Cassi no canto superior esquerdo, olhando Clara por meio de um 

ângulo superior, antecipando o bifrontismo da relação colonizador/colonizado. 

Mas o subúrbio de Lima Barreto é mais do que uma mistura de cores, gentes, estilos, religiões e 
arquiteturas. “Chalés”, santos, ladrilhos, puxadinhos, alpendres, casa de cômodo; uma grande e 
caótica mistura faz as graças e as desgraças deste local, visto por Lima Barreto com grandes doses 
de ambiguidades. De um lado, ele apreciava a paisagem e as gentes que por lá conviviam; de outro, 
lamentava a falta de saneamento, de cultura e de perspectiva que por lá grassavam. 

Talvez por isso a primeira frase a definir o romance seja definitiva: “O subúrbio é o 

refúgio dos infelizes” (Schwarcz, 2011 apud Lelis e Wander, 2011). 

A caracterização do subúrbio por Lima Barreto como ao refúgio dos infelizes representa a 

distinção social entre seus moradores e a elite carioca, e o trem que percorria o caminho entre o centro do 

Rio e o subúrbio limita a fronteira entre a elite da sociedade e os excluídos, marginalizados, vítimas do 

sistema e moradores do subúrbio. 

 

Literatura pós-colonial e de resistência 
 

Segundo Bonnici, o colonialismo consiste na opressão militar, econômica e cultural de um país 

sobre outro, como a invasão europeia da África, Ásia e América a partir do século XVI. Edward Said 

define imperialismo como: “a prática, a teoria e as atitudes de um centro metropolitano dominante 

governando um território distante” e, o “colonialismo” como “quase sempre uma consequência do 

imperialismo, é a implantação de colônias em territórios distantes” (Said, 1995). 

A preocupação com os sentimentos que despertam nos indivíduos pós-coloniais é o objeto dos 

estudos multiculturais e da teoria Pós- colonial que, nas últimas décadas, vem ganhando destaque nas 

Universidades do mundo. 

Observamos, no período pós-colonial, o silêncio das vozes das minorias: da mulher, do negro e 

do pobre, personagens que merecem uma releitura com base nas teorias Pós- coloniais devido ao caráter 

submisso e inferiorizado em que parte da sociedade periférica encontrava-se. 
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Entendemos por Literatura Pós-colonial os estudos que constituem uma práxis social, política, 

econômica e cultural, objetivando a resposta e a resistência ao colonialismo (Bonnici, 2000).  

Ainda em Bonnici, é citado Bhabha, o qual já alertava sobre os efeitos literários e sociais da 

acomodação forçada que desperta sentimentos de angústia e solidão causada pela movimentação 

diaspórica. Notamos que o sentimento de não pertencimento ao local, enfatiza o desenraizamento como 

uma posição de capacitação política e epistemológica (Bonnici, 2000). 

 Dessa forma, a teoria Pós-colonial permite uma releitura do autor Lima Barreto e de seus 

personagens na obra Clara dos Anjos, visto que é plausível de identificação, a objetificação da personagem 

Clara. Salientamos também a posição do autor Lima Barreto, frente aos cânones de sua época, pois o autor 

foi menosprezado pelos literatos que tentaram anular seu discurso por meio de procedimentos exteriores 

de controle e delimitação do discurso, já que fora internado como alcoólatra várias vezes. O seu discurso 

incomodava o poder vigente, pois se tratava de uma literatura que denunciava os problemas dos excluídos 

e marginalizados da sociedade do século XIX. 

Percebemos, então, a dupla subalternância da personagem Clara tanto no papel de filha como no 

papel de mulher, representando a voz silenciada do colonizado, o qual era oprimido pelo colonizador, 

representado por Cassi Jones. Na adaptação em quadrinhos, Lelis apresenta a personagem Clara com pele 

morena e cabelos lisos, representando o hibridismo na formação do povo brasileiro, como pode ser 

observado na Figura 1. 

É imprescindível comentar sobre os nomes dados por Lima Barreto para os personagens, pois 

Clara apresenta uma oposição em relação à cor de pele da própria personagem e o sobrenome dos Anjos 

evoca a sublimação, a purificação, o que contrasta com o “pecado” cometido por ela mesma devido a sua 

ingenuidade no momento em que se entrega a Cassi Jones. Observamos que Lima Barreto escreveu um 

conto homônimo e publicado na obra Histórias e Sonhos que era versão anterior ao romance; contudo, o 

nome da personagem masculino era Júlio Costa, ausência da marca do imperialismo. Assim, enfatizamos 

a escolha do autor pela troca do nome de Júlio Costa para Cassi Jones, já materializando-se no colonizador 

europeu e evocando a superioridade eurocêntrica de um nome inglês. Assim, é notória a intenção do autor 

em confrontar o dualismo entre colonizador e colonizado. Além disso, Cassi Jones se vangloriava por 

conta do seu nome e dizia que o Jones era de avô que era cônsul da Inglaterra: 

O Jones é que ninguém sabia onde ele o fora buscar, mas usava-o, desde os vinte e um anos, 
talvez, conforme explicavam alguns, por achar bonito o apelido inglês. O certo, porém, não era 
isso. A mãe, nas suas crises de vaidade, dizia-se descendente de um fantástico Lord Jones, que 
fora cônsul da Inglaterra, em Santa Catarina; e o filho julgou de bom gosto britanizar a firma com 
o nome do seu problemático e fidalgo avô (Barreto, 2008). 
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Figura 1. Representação gráfica da personagem Clara. Fonte: Lelis e Wander (2011). 
 

 

 

Figura 2. Representação gráfica da personagem Cassi Jones. Fonte: Lelis e Wander (2011). 
 



Literatura nos quadrinhos: a transcodificação de Clara dos Anjos de Lima Barreto 

 

- 20 - 

 Lima Barreto cria Cassi Jones como o estereótipo do branco europeu, pois retrata, ironicamente, 

o caráter pernicioso e estúpido do mesmo, satirizando o colonizador. Este caráter caricatural do Cassi é 

brilhantemente recriado por Lelis na adaptação em quadrinhos, mantendo-se fiel à Figura imaginativa de 

Lima Barreto, pois a caricatura de Cassi possui um nariz bem grande o que dialoga com o conto Pinóquio 

escrito pelo italiano Carlo Collodi, em 1881, enfatizando na linguagem pictórica a personalidade mentirosa 

e hipócrita da personagem, como pode ser observado na Figura 2.  

Assim, Bonnici ainda explicita que a teoria pós-colonial está construída sobre o conceito da 

resistência em várias formas, tais como a subversão, a mímica, a paródia e a cortesia dissimulada.  

Lima Barreto era jornalista e sempre buscou retratar a veracidade de sua época por meio de suas 

histórias. Mesmo sendo homem, ele entendeu a necessidade de reflexão sobre o papel na mulher na 

sociedade. Assim, sua obra é de grande valia para os estudos pós-coloniais e amplia esta visão na teoria 

feminista. 

 

Literatura feminista 
 

Uma das tendências da Literatura contemporânea é o estudo da literatura de autoria feminina, o 

qual caminha para alcançar um papel relevante no meio acadêmico.  Apesar de o autor estudado ser 

homem, observamos em sua obra a preocupação com a mulher e a necessidade de denunciar os abusos 

que esta sofria, devido a sua condição de gênero, de raça além de seu papel na sociedade da época. 

No início do século XX, a mulher era vítima do sistema patriarcal que oprimia a mulher e seus 

sentimentos. O homem se considerava superior e a julgava incapaz de certos trabalhos, entretanto a mulher 

continua a luta pelo seu reconhecimento e equidade de direitos sociais e políticos. 

Algumas mulheres se destacaram neste árduo caminho de valorização do gênero feminino em 

diversas áreas de atuação, tais como a literatura, artes plásticas, rádio, televisão e política tanto no Brasil 

quanto no mundo. Assim, podemos citar alguns nomes que repercutiram em prol desta luta, Jane Austin 

(1775 – 1817), Nísia Floresta (1810 - 1885), Emily Brontë (1818 – 1848), Chiquinha Gonzaga (1837-1945), 

Virginia Woolf (1912 -1941), Carolina de Jesus (1914 -1977), Tarsila do Amaral (1886 – 1973) e muitas 

outras. Virginia Woolf, que é considerada precursora da crítica feminista, em sua obra Um teto todo seu, 

argumenta sobre as condições materiais e psicológicas da mulher no que se refere ao campo de atuação 

como escritoras, além de abordar suas limitações históricas e as consequências por terem sido criadas 

dentro do sistema patriarcal. A escritora discorre sobre a posição da mulher na sociedade, que suscita 

impasses para a sua liberdade de expressão e de pensamento, pois os escritores, tradicionalmente, eram 

homens e subjugavam a escrita feminina, além de considerá-la inferior. Dessa forma, as mulheres, muitas 

vezes eram impedidas de possuírem seu próprio discurso e de escreverem sobre assuntos que eram de 
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territórios masculinos, como a política, por exemplo. De acordo com o sistema patriarcal que dominava o 

século XVIII ao XX, a mulher poderia até escrever se fosse para o caderno de moda ou de culinária. Assim 

posto, afirmamos que o preconceito sofrido pelas mulheres é indiscutível. 

Woolf observa que há várias abordagens para o tema mulheres na ficção, apontando algumas 

escritoras mulheres e retratando como se representaram as mulheres na ficção. Assim, a autora afirma que 

a educação formal é quase sempre a autorização para a palavra, além de ser o trampolim para o surgimento 

de grandes escritores. Entretanto, as mulheres foram excluídas da educação formal devido ao 

falocentrismo.   Então, a autora leva a reflexão sobre a pobreza e insegurança que caracterizava a vida das 

mulheres, efeitos da tradição patriarcal e sexista onde a territorialização tradicionalmente masculina se 

sobressaía através da dominação e do poder que estes exerciam. 

No artigo “Literatura de autoria feminina”, Lúcia Zolin explicita que a crítica feminina volta a ser 

discutida por volta de 1970, emergindo uma tradição literária até então ignorada pela história da literatura; 

e, considerando a alteridade e diferença como suporte. Dessa maneira, a problematização da questão de 

gênero, levantada por Lima Barreto é relevante, visto que o autor denuncia o comportamento machista e 

discriminatório. 

Retomando Virginia Woolf, a escritora reflete sobre os livros que são escritos por homens sobre 

as mulheres e focaliza o papel das mulheres. Ela encontra os pensamentos dos homens sobre as mulheres 

e considera-os preconceituosos, pois não são científicos, emocionais e raivosos.  Ao contrário, observamos 

que Lima Barreto sentia-se incomodado com as injustiças sofridas pela mulher, por isso há uma 

autoimagem do preconceito que sofreu em vida, refletida nos próprios personagens. Assim, Woolf relata 

que a raiva do homem vem do medo do conhecimento de que eles precisam de mulheres para reforçar a 

autoconfiança. Dessa forma, os homens precisam se sentir superiores às mulheres. Então, a libertação das 

injustiças contra a mulher consiste na equidade de tratamento entre mulheres e homens. 

Lima Barreto, apesar de ser homem, possui a sensibilidade de visualizar o universo feminino pós-

colonial e exteriorizar o preconceito, a discriminação e a humilhação sofridos pela personagem Clara. 

Notamos que as teorias pós-coloniais e a crítica feminista são os subsídios necessários para que façamos a 

releitura da obra. 

Na adaptação em quadrinhos, Marcelo Lelis e Wander Antunes levantam esta problematização do 

papel da mulher de forma surpreendente, dialogando com Barreto com fidelidade e enfatizando a educação 

feminina dentro do sistema patriarcal, além da subalternidade, da objetificação e do silêncio das mesmas, 

o que pode ser observado na Figura 3. 
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Figura 3. Representação gráfica dos personagens. Fonte: Lelis e Wander (2011). 
 

Não podemos deixar de citar a ginocrítica de Elaine Showalter, que em seu ensaio A crítica feminista 

no território selvagem, afirma que as mulheres têm um processo de escritura diferente dos homens por 

diferenças culturais e biológicas. A posição crítica desta teoria é entendida pela intenção de redefinir as 

diferenças que surgem nas ideologias culturais e nas experiências biográficas. 

Em meio de personagens decadentes do subúrbio, destoa Dona Margarida pela sua seriedade e 

personalidade. Viúva, ela trabalha com costuras e cria galinhas a fim de criar seu filho único Ezequiel. 

Dona Margarida é russa, possui descendência alemã e opõe-se ao modelo feminino patriarcal defendido 

pela sociedade vigente. Dessa forma, Barreto questiona o papel da mulher. 

Na adaptação em quadrinhos, Lelis e Wander reforçam a intenção de Lima Barreto em mostrar 

que uma mulher precisa ser independente, criando uma personagem de traços fortes e marcantes para 

representar Dona Margarida.  Observamos na sequência narrativa o uso de recursos de ângulo de visão 

em que no primeiro quadrinho temos um plano médio e, seguidamente, o desenhista aproxima-se do rosto 

de Dona Margarida, utilizando um close no terceiro quadrinho. A visão de Dona Margarida sobre a vida 

é realista e não idealizada como a de Clara que acredita em príncipe encantado e amor eterno. 
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Figura 4. Representação gráfica da personagem Dona Margarida. Fonte: Lelis e Wander (2011). 
 

Afonso de Lima Barreto possuía uma visão que destoava por preocupar-se com a situação dos 

excluídos e marginalizados, inclusive com o papel da mulher na sociedade. Muitos de seus personagens 

são criados com traços autobiográficos, de acordo com o preconceito sofreu durante sua vida. 

 

Lima Barreto e fortuna crítica 
 

Afonso Henriques de Lima Barreto foi um escritor e jornalista brasileiro que nasceu na cidade do 

Rio de Janeiro em 13 de maio de 1881, falecendo na cidade do Rio de Janeiro, no primeiro dia de novembro 

de 1922.  

Lima Barreto foi filho de pais mestiços, teve uma infância pobre, sua mãe era professora de escola 

pública e ensinou-lhe suas primeiras letras. O menino Lima ficou órfão de mãe ainda na infância (quando 

tinha seis anos). Graças ao padrinho, Visconde de Ouro Preto, ele pôde estudar no Colégio Pedro II e no 

curso de Engenharia da Escola Politécnica (Barbosa, 2005). 

Em 1902, o pai do escritor enlouquece, Barreto teve que arcar com as despesas e, por isso, 

começou a colaborar na imprensa periódica. No ano seguinte, abandonou o curso para trabalhar e 

sustentar a família, foi escrevente copista na Secretaria de Guerra e, para aumentar a renda, escrevia textos 

para jornais cariocas.  
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Lima Barreto era simpático ao anarquismo, militou na imprensa socialista da época, era alcoólatra 

e teve vários problemas relacionados à depressão, chegando a ser internado no Hospício Nacional, em 

1914, por aproximadamente dois meses. Sua segunda passagem pelo Hospício data de dezembro de 1919 

e sua permanência ali também foi aproximadamente a mesma (Barbosa, 2005). 

  Em 1920, ele foi candidato ao prêmio da Academia Brasileira de Letras com o livro A Vida e a 

morte de J. Gonzaga de Sá e obteve a menção honrosa. Faleceu no Rio de Janeirode gripe toráxica e colapso 

cardícaco em 01 de novembro de 1922, depois de dois dias morre o pai do escritor na mesma casa à Rua 

Mascarenhas, 26 em Todos os Santos (Barbosa, 2005). 

Lima Barreto começou a escrever Clara dos Anjos em 1904, entretanto o livro não passou de dois 

capítulos e do esboço de mais três.  A intenção do autor era escrever uma obra denunciante sobre a 

escravidão no Brasil. O livro foi concluído entre 1920 e 1922. Lima não o viu publicado e o livro já não 

seguia o roteiro original (Barbosa, 2005). 

Para concluirmos esta simples revisitação da vida de Lima Barreto, destacamos algumas obras: O 

subterrâneo do Morro do Castelo (1905) Recordações do Escrivão Isaías Caminha (1909),  O Homem que Sabia 

Javanês e outros contos (1911), Triste Fim de Policarpo Quaresma (1915), Vida e Morte de M. J. Gonzaga de Sá (1919), 

Histórias e Sonhos  (1920),  Os Bruzundangas (1922) e algumas obras póstumas: Clara dos Anjos (1956), 

Diário Íntimo (1956) e  Cemitério dos Vivos (1956) (Barreto, 2010). 

Lima Barreto sofreu o preconceito e a discriminação racial em vida, por isso escrevia a fim de 

chamar a atenção para estes problemas que são discutidos na Literatura Pós-colonial. O seu espírito de 

jornalista e o seu olhar atento à realidade são alvos de pesquisas históricas por retratar em sua obra a 

realidade da sociedade do século XIX e XX. 

Dessa forma, a literatura pós-colonial ampliou a possibilidade de observarmos uma faceta singular 

na obra de Lima Barreto, assim adentraremos neste território recentemente redescoberto a fim de valorizar 

a produção de um autor menosprezado em vida, porém valoroso para os estudos coloniais, já que sentiu 

na pele o preconceito e a discriminação por ser mulato e pobre. 

A publicação de Lima Barreto atrai pesquisadores tanto das áreas de Literatura, quanto de História, 

devido ao caráter historiográfico de sua obra. Em seus contos, crônicas e romances, há descrições do 

surgimento dos bairros cariocas na época da Primeira República.  

O biógrafo que mais se dedicou em documentar sua vida e obra foi, indubitavelmente, Francisco 

de Assis Barbosa (1914 – 1991), que foi membro da Academia Brasileira de Letras. Sua obra A vida de Lima 

Barreto apresenta uma biografia completa, além da compilação e anotação da edição das Obras Completas 

de Lima Barreto e é o ponto de partida para as pesquisas acadêmicas sobre o autor.1 

                                                             
1 Informações pesquisadas em: 
http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm%3Fsid%3D176/biografia, acesso em 07/07/2015, às 
16h42min. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Recorda%C3%A7%C3%B5es_do_Escriv%C3%A3o_Isa%C3%ADas_Caminha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Triste_Fim_de_Policarpo_Quaresma
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vida_e_Morte_de_M._J._Gonzaga_de_S%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Os_Bruzundangas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Clara_dos_Anjos
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Di%C3%A1rio_%C3%8Dntimo&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cemit%C3%A9rio_dos_Vivos
http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm%3Fsid%3D176/biografia
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Outra pesquisadora de prestígio é Lilia Moritz Schwarcz, uma das fundadoras da editora 

Companhia das Letras, além de antropóloga e professora da Universidade de São Paulo (USP). A autora 

estudou a vida e obra de Lima Barreto, perpassando por Francisco de Assis Barbosa e aprofundando-se 

nas questões de raça. Esta estudiosa assina o posfácio da edição de Clara dos Anjos em quadrinhos desta 

mesma editora, reafirmando a seriedade do trabalho dos adaptadores. Ela também organizou e introduziu 

a obra Contos Completos de Lima Barreto, publicado pela mesma editora em 2010, cuja introdução possui o 

título “Lima Barreto: termômetro nervoso de uma frágil República”. 

A jornalista e ensaísta Luciana Hidalgo publicou seu livro Literatura da urgência: Lima Barreto no 

domínio da loucura, pela editora Annablume, em 2008. A obra é resultado do Doutorado em Literatura 

Comparada na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). Nesta obra, a autora mergulha na vida e 

obra de Lima Barreto, apresentando a sua necessidade em denunciar o comportamento racista do homem 

do século XX. 

Os estudos sobre as obras de Lima Barreto ainda estão em evidência devido ao seu caráter 

historiográfico e realista ao descrever o Rio de Janeiro do século XX. No próximo capítulo, adentraremos 

ao campo da linguagem própria dos quadrinhos, além da teoria de adaptação na qual nos apoiaremos.  

É importante ressaltar o trabalho de pesquisa histórica, em que houve a preocupação dos 

adaptadores com a retratação do ambiente e cenário do século XX. 
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Linguagem quadrinística e adaptação 

 

Ao escrever apenas com palavras, o autor dirige a imaginação do 
leitor. Nas histórias em quadrinhos imagina-se pelo leitor. Uma 
vez desenhada, a imagem torna-se um enunciado preciso 

Will Eisner 

 

A linguagem dos quadrinhos 
 

Segundo Paulo Ramos, em sua obra A leitura dos quadrinhos, a literatura e quadrinhos são linguagens 

diferentes e cada qual enquadra-se em subgêneros diferentes. Dessa forma, na Literatura estão inseridos 

os contos, os romances, as fábulas, entre outros; entretanto, inseridos nos quadrinhos estão a charge, o 

cartum, as tirinhas e as caricaturas. Nos quadrinhos, há a predominância de uma sequência narrativa, por 

isso é também denominada como Arte sequencial. A literatura é conhecida como 6ª Arte; enquanto, os 

quadrinhos, conhecida como 9ª Arte. Logo, entendemos que cada uma destas artes é independente e possui 

recursos próprios. Embora observemos uma semelhança entre a 7ª Arte, que é o cinema, e os quadrinhos, 

pois ambas possuem sequência narrativa, além da linguagem pictórica e verbal. 

Moacy Cirne explicita que a narrativa é um sistema de transformações temporais e leva a pensar 

cinema e quadrinhos como significações estéticas dentro de um dado contexto social. Dessa forma, o 

produto cinematográfico é a soma de sintagmas e situações temáticas, agenciados pela montagem 

polarizadora do discurso narrativo; enquanto o produto quadrinizado é resultado da soma de sintagmas 

materializada pela decupagem que polariza o discurso narrativo. Além disso, há a diferença no material 

utilizado em consequência dos componentes sígnicos que se constituem no interior dos significantes 

(Cirne, 1972).  Gasca (apud Cirne, 1972) escreveu um livro sobre o aproveitamento de personagens dos 

quadrinhos no cinema, denominado Los comic em la patalla (1965), dentre outros destacamos Batman (1943), 

Captain America (1944), Dic Tracy (1937), Phantom (1943), Superman (1941), Yellow Kid (1903). 

 Essa aproximação entre filme e quadrinhos privilegia a aceitação da 9ª Arte pelos jovens e esta 

situação é determinante para o crescimento desta no mercado editorial brasileiro; pois, além do caráter 

educativo, observamos também o financeiro, ao lado da lucratividade. Entretanto, a receptividade dos 

quadrinhos é um meio de apresentar a Literatura de maneira atraente e lúdica para os jovens leitores. 

Embora haja correntes a favor e contra, os estudos acadêmicos que privilegiam os quadrinhos na sala de 

aula estão aumentando a cada ano. Além de que só lê quadrinhos, uma pessoa que reconhece a linguagem 

própria deste gênero, por isso requer aprendizado. 
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 Como afirma Paulo Ramos em sua obra A leitura dos quadrinhos, ler quadrinhos é ler sua linguagem 

e dominá-la, em seus conceitos básicos, é condição para a plena compreensão da história e para a aplicação 

dos quadrinhos em sala de aula e em pesquisas científicas (Ramos, 2009). 

Já Vergueiro explicita que a linguagem específica dos quadrinhos é indispensável para que o aluno 

decodifique as múltiplas mensagens neles presentes, além de constituírem um sistema narrativo composto 

por dois códigos que atuam em constante interação: o visual e o verbal. Dessa forma, este autor afirma 

que é necessária a “alfabetização” para a leitura de quadrinhos e vemos a escola como local propício para 

a disseminação da leitura de textos de diversos gêneros, inclusive os quadrinhos (Vergueiro, 2010). 

Nessa perspectiva, a leitura das HQs pressupõe um conhecimento prévio tanto da linguagem, 

quanto dos recursos próprios a fim de obter a interação do leitor com o texto, promovendo a comunicação; 

pois não basta ler seus elementos textuais, é necessário conhecer os dispositivos próprios fundamentais 

inseridos na linguagem quadrinística, tais como o quadrinho ou vinheta, enquadramento, os planos e 

ângulos de visão, a montagem de tiras, formato dos quadrinhos, as metáforas visuais, as Figuras cinéticas, 

os balões e a legenda (Vergueiro, 2010). 

Segundo Vergueiro (2010), a menor unidade narrativa é o quadrinho ou vinheta, as quais podem 

ser organizadas no sentido do texto escrito, isto é, de cima para baixo e da esquerda para a direita; essa 

mesma ordem ocorre também dentro do quadrinho (Vergueiro, 2010). Quadrinho ou vinheta é a 

representação por meio de uma imagem fixa e a variação de tamanho depende da ação que o quadrinista 

procura retratar e evita a monotonia visual.  

Outro recurso importante são os planos e ângulos de visão que aproveitam as denominações do 

cinema e determinam a maneira como uma imagem é representada. Os planos podem ser: plano geral, 

plano total ou de conjunto, plano médio ou aproximado, plano americano, primeiro plano, ângulo de visão 

médio, ângulo de visão superior e inferior.  

A Figura 5 foi criada pelos adaptadores de Clara dos Anjos, em quadrinhos e observamos os recursos 

citados anteriormente: 
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Figura 5. Representação dos planos e ângulos adaptados para Figura. Fonte: Lelis e Wander (2011). 
 

Retomando Vergueiro, a montagem depende do meio em que a história vai ser publicada. As 

metáforas visuais são recursos que expressam ideias e sentimentos, auxiliando a linguagem verbal. As 

Figuras cinéticas representam a ilusão do deslocamento e dependem da criatividade do autor. Os balões 

PLANO GERAL: 
enquadramento amplo do 

cenário 

METÁFORA VISUAL: som 

da flauta que os personagens 
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representam a voz do personagem ou o seu pensamento, por isso há diversas formas de balões de acordo 

com a intenção do autor.  Outro recurso é a legenda, que serve para que o leitor se situe no tempo e 

espaço, além de indicar mudança de localização dos fatos, avanço ou retorno no fluxo temporal, expressões 

de sentimento ou percepções das personagens. As onomatopeias são signos convencionais que 

representam som e podem variar de acordo com a cultura (Vergueiro, 2010). 

A fim de demonstração dos elementos citados, retiramos da obra em estudo alguns exemplos, 

apresentados na Figura 6, 7 e 8 respectivamente: 

 

 

Figura 6. Balões de pensamento. Fonte: Lelis e Wander (2011). 
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Figura 7. Legenda usada para situar o leitor. Fonte: Lelis e Wander (2011). 
 

 

Figura 8. Som do tiro do revólver. Fonte: Lelis e Wander (2011). 
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Figura 9. Som da tempestade. Fonte: Lelis e Wander (2011). 
 

A representação caricatural dos personagens é fator relevante para a percepção da narrativa, pois 

as cores escolhidas pelo adaptador simbolizam traços marcantes das personalidades de Clara e Cassi. Dessa 

forma, a fim de aprofundarmos a compreensão da escolha das cores, fomos buscar no Dicionário de Símbolos 

de Jean Chevalier (Chevalier; Gheerbrant, 1982) a luz para a reflexão. Assim, notamos que Clara sempre 

está usando um vestido verde e, segundo Chevalier, o verde traz de volta a esperança e, ao mesmo tempo, 

volta a ser nutriz, isto é, a mulher que amamenta ou alimenta; ainda representa a chegada da primavera, 

manifestando-se através do derretimento dos gelos e das quedas de chuvas fertilizadoras, simbolizando o 

despertar da vida. Essa descrição relaciona-se coerentemente com Clara, pois ela desperta para a vida a 

partir da gravidez, renovando sua esperança.  

Continuando a pesquisa no dicionário citado, verificamos que não há o significado da cor bege, 

nem da mostarda, ambas aproximam-se das vestimentas de Cassi. Entretanto, por aproximação das cores, 

buscamos o amarelo e observamos que, de acordo com Chevalier, o amarelo é a cor da terra fértil, a fim 

de assegurar a fertilidade do casal. Além disso, o amarelo é o tributo do poder dos príncipes, reis, 

imperadores, para proclamar a origem divina do seu poder. Ainda no mesmo dicionário, é afirmado que 

o amarelo está ligado ao adultério, quando se desfazem os laços do sagrado matrimônio, atribuindo a cor 

ao enganador. Chevalier ainda explicita que a valorização negativa do amarelo é, igualmente, representada 

nas tradições de Pequim, cujos atores se maquilam de amarelo para indicar a crueldade, a dissimulação, o 

cinismo.  Todas estas caracterizações da cor amarela associam-se com a personalidade de Cassi, visto que 

mostra a sua fertilidade no momento em que Clara engravida; denota o seu poder de persuasão, já que 
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ilude as mocinhas virgens e levando-as à relação sexual sem a preocupação com os sentimentos das vítimas, 

objetificando-as, além de enfatizar a dissimulação e cinismo do próprio Cassi Jones. 

 Quanto à escolha de roupas e cores representada na Figura 10, Vergueiro explicita que: 

O protagonista é graficamente distinto dos demais, tanto por atributos físicos como por suas 
características sociais e intelectuais. Fisicamente, principalmente no caso das histórias de super-
heróis e aventuras, costumam ser sempre retratados com o mesmo tipo de roupa, a fim de 
possibilitar sua identificação imediata por parte dos leitores. Além disso, tanto as cores como os 
instrumentos utilizados pelos heróis dos quadrinhos podem ter uma função simbólica, reforçando 
uma determinada visão de mundo (Vergueiro, 2010). 

 

 

Figura 10. Representação gráfica dos personagens Clara e Cassi. Fonte: Lelis e Wander (2011). 
 

Notamos a tendência caricatural do traço dos adaptadores na caracterização dos personagens em 

que as características pessoais internas refletem-se na aparência externa, já facilitando a compreensão da 

leitura, além de o leitor inferir uma relação de empatia com os próprios personagens. É oportuno ressaltar 

que ao ler o livro de Lima Barreto, imaginamos um Cassi Jones que apresenta uma beleza exterior mais 

visível; enquanto que a representação do mesmo, nos quadrinhos, destaca uma aparência ignóbil e 

disforme. 

Alexandre Lowen (1910 -2008), psicanalista americano, em sua obra Bioenergética afirma que a 

atitude do indivíduo em relação à vida ou seu estilo pessoal refletem-se no seu comportamento, em sua 

postura e no modo como se movimenta; além disso, complementa afirmando que a aparência física 

exprime a personalidade do indivíduo. Dessa forma, notamos que os adaptadores preocuparam-se em 

transmitir a personalidade dos personagens na representação caricatural (Lowen, 1982). 
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Segundo o dicionário Michaelis online, fisiognomonia2 é a arte de conhecer o caráter dos homens 

pela observação das feições do rosto. Assim, a personagem Cassi Jones possui um nariz côncavo na parte 

inferior com a ponta adunca, que significa uma pessoa de caráter difícil, enérgico, teimoso e impulsivo. A 

frustração da personagem é originada pela rejeição familiar, por isso também é cético ao extremo nos 

confrontos com outras ideias, egocêntrico e vaidoso, mostrando-se indiferente aos acontecimentos. O 

nariz também é indicador de força e do órgão sexual.  

Toda esta caracterização corresponde ao caráter do antagonista, visto que tinha sede de poder e 

conquista, entretanto como não conseguia isso em seu meio, partia para o subúrbio, onde se sentia 

superior, a fim de deflorar as virgens que acreditavam na sua lábia e portava-se indiferente e insensível 

após o objetivo atingido. O queixo longo e pontudo apresenta pessoa com espírito de liderança, autoritária 

e ambiciosa, o que também se relaciona com a personalidade de Cassi, que faz de tudo para conseguir o 

que quer representado na Figura 11. 

 

 

Figura 11. Representação das características faciais da personagem Cassi. Fonte: Lelis e Wander (2011). 
 

                                                             
2Informações foram retiradas dos sites http://www.leituraderosto.com.br/ acesso em 11/07/2015, às 10h15min; e 
http://www.brasilescola.com/curiosidades/psicofisiognomia.htm, acesso em 11/07/2015, às 11h19 min. 

 

 

http://www.leituraderosto.com.br/
http://www.brasilescola.com/curiosidades/psicofisiognomia.htm


Literatura nos quadrinhos: a transcodificação de Clara dos Anjos de Lima Barreto 

 

- 34 - 

Ainda de acordo com os estudos sobre leituras de rosto, observando as características da 

protagonista Clara, notamos que ela possui a testa muito lisa e estreita, o que significa que não usa sua 

capacidade intelectual. Seu nariz é côncavo na parte superior, mostrando-se passiva e insegura. Clara possui 

um queixo estreito e magro, o qual denota uma pessoa tímida, introspectiva e sensível. Como demonstrado 

na Figura 12, os adaptadores se apropriaram dos estudos de fisiognomonia a fim de caracterizar os 

personagens citados. 

 

 
 

Figura 12. Representação da postura dos personagens. Fonte: Lelis e Wander (2011). 
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Figura 13. Representação gráfica da fisionomia da personagem Clara. Fonte: Lelis e Wander (2011). 
 
 

A importância das histórias em quadrinhos está na herança cultural de cada sociedade e é um meio 

de estimular a leitura devido à linguagem visual e verbal servirem de pretexto para aproximar o jovem da 

Literatura, além da incidência do aumento de obras adaptadas que chegam às salas de leitura das escolas 

nos últimos tempos. Dessa forma, a leitura das HQs é uma abertura às novas tecnologias e que precisa ser 

estudada a fim de ser inserida com eficiência no ensino.  

Poderíamos lembrar que as histórias em quadrinhos, ao gerar novas ordens e técnicas                  
narrativas, mediante a combinação original de tempo e imagens em um relato de quadros 
descontínuos, contribuíram para mostrar a potencialidade visual da escrita e o dramatismo que 
pode ser condensado em imagens estáticas (Canclini, 2001). 

Notamos, na opinião de Canclini, que as adaptações literárias, desde que bem elaboradas, podem 

aproximar a Literatura do jovem, devido ao dinamismo da linguagem e de seu poder de síntese. É evidente 

que as adaptações não substituem a leitura do texto de partida, entretanto pode ser um meio para que o 

jovem busque a obra original.  

 

Adaptação e fidelidade 
 

O mundo globalizado favorece o aumento de adaptações que surgem atualmente. A maioria dos 

filmes adaptados de livros para o cinema ganha um papel de destaque na Cerimônia do Oscar, um dos 

maiores prêmios da sétima arte.  O estranhamento no momento em que a adaptação é apresentada ao 
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público é um caminho para revisitarmos a obra original e refletirmos sobre suas semelhanças e diferenças. 

Prova disto é o aumento de vendas dos livros que deram origem a adaptações fílmicas.   

Assim, vemos a adaptação como outra obra, a qual teve um ponto de partida na original, entretanto 

há uma releitura por meio da transcodificação de uma mídia para a outra. No nosso caso, esta 

transcodificação está configurada na transposição literária, arte erudita, para as histórias em quadrinhos, 

arte mais popular. 

 A Literatura Comparada é privilegiada neste campo, visto que amplia a possibilidade da 

transposição de fronteiras, códigos e línguas. Assim, partimos do pressuposto de que textos podem ser 

reconhecidos em obras diversas, pois o autor busca inspirações no seu próprio repertório cultural, o qual 

é adquirido por meio das leituras significativas durante sua vida. 

Dessa forma, as adaptações de obras literárias “estão diretas e abertamente conectadas com outras 

obras reconhecíveis e essa conexão é parte da sua identidade formal” (Hutcheon, 2013). Para que se 

reconheçam traços de uma determinada obra em outra, são necessários leituras a fim de que ocorra a a 

aquisição do repertório cultural do indivíduo e, a partir deste, há a possibilidade da percepção do 

dialogismo entre os textos. 

O fascínio do público pelas adaptações é fator determinante para a expansão deste gênero, que 

pode ser transcodificado para outros códigos. Assim, uma obra literária pode ser adaptada para cinema, 

televisão, teatro, HQ, musical e vice-versa.  Essa transformação não precisa ser fiel, pois na verdade, temos 

outro objeto para ser apreciado.  Hutcheon, em sua obra Uma teoria da adaptação, menciona que a dupla 

natureza da adaptação, a qual não significa que proximidade e fidelidade ao texto adaptado devam ser 

critérios de julgamento.  Entretanto, Roberta Bencini, em um artigo para a Revista Nova Escola3, afirma que 

é importante saber quem é o escritor que fez a adaptação e ainda aconselha o professor a observar alguns 

aspectos importantes da obra adaptada: 

Verifique quem é o adaptador. Há diversos escritores de renome que se dedicam ou se dedicaram 
a esse trabalho, como Ana Maria Machado, Carlos Heitor Cony, Clarice Lispector, Monteiro 
Lobato, Orígenes Lessa e Tatiana Belinky.  
Leia cada linha do livro e compare com o original se o adaptador não for conhecido. Confira se 
ele foi fiel ao enredo da história, no caso de prosa. Não há como justificar uma edição de 
Chapeuzinho Vermelho em que o lobo não devora a vovó. Observe se foram preservados recursos 
estilísticos, como metáforas e ironias. Não faz sentido, por exemplo, ler Honoré de Balzac, famoso 
escritor francês do século 19, na linguagem coloquial.  
Veja se o texto tem fluência e se é bem escrito. Há adaptações que parece resumo de novela. 
Como são muito fragmentadas, acabam não envolvendo o leitor.  

Baseie-se nas listas de livros recomendados pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil e 
nos indicados de alguns prêmios de literatura nacional, como o Jabuti (Bencini, 2015). 

 
 

                                                             
3Informações retiradas da versão online da Revista Nova Escola, disponível em:  http://revistaescola.abril.com.br/lingua-
portuguesa/pratica-pedagogica/ler-classicos-423566.shtml, em 17/05/2015. 

http://revistaescola.abril.com.br/lingua-portuguesa/pratica-pedagogica/ler-classicos-423566.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/lingua-portuguesa/pratica-pedagogica/ler-classicos-423566.shtml
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A aceitabilidade da adaptação é um assunto polêmico entre os críticos literários e roteiristas. No 

meio acadêmico, por um lado há aqueles que possuem preconceito com relação às adaptações. Entretanto, 

por outro lado, há aqueles que enxergam a segunda obra com um valor singular e original, 

independentemente, da retomada anafórica da obra de partida.  Linda Hutcheon sintetiza: 

Em resumo, adaptação pode ser descrita do seguinte modo: 

Uma transposição declarada de uma ou mais obras reconhecíveis; 

Um ato criativo e interpretativo de apropriação /recuperação; 

Um engajamento intertextual extensivo com a obra adaptada. 

Assim, a adaptação é uma derivação que não é derivativa, uma segunda obra que não é secundária 
– ela é a sua própria coisa palimpséstica (Hutcheon, 2013). 

Partindo desta premissa, a obra Clara dos Anjos em quadrinhos é original, embora tenha partido do 

romance de Lima Barreto Clara dos Anjos; não podemos julgá-la inferior, visto que há uma transposição 

declarada; além disso, notamos o trabalho minucioso dos adaptadores que se preocuparam em recriar a 

história de Clara, utilizando a transcodificação, aproximando-a da linguagem cinematográfica. Este recurso 

atrai o público jovem e proporciona a oportunidade de redescobrir Lima Barreto por meio de uma nova 

mídia.  

Dessa forma, os adaptadores recuperaram a historicidade, inserida no romance de forma criativa 

por meio de pesquisas históricas, a fim de recriar graficamente o cenário do século XX. Portanto, o 

engajamento intertextual explícito com relação ao tema é claramente observado, além da exploração dos 

recursos quadrinísticos como suporte para o processo de transcodificação da obra. 

Segundo Eisner, quadrinista americano (1917 - 2005), o potencial expressivo do artista de 

quadrinhos é evidenciado na arte da narração gráfica; pois a codificação, nas mãos do artista, transforma-

se num alfabeto que servirá para expressar um contexto, tecendo toda uma trama de interação emocional.    

O adaptador precisa de habilidade e sensibilidade para interpretar a obra original e recriar uma 

nova história por meio da organização de elementos essenciais a fim de conservar o contexto original 

(Eisner, 2001). 

Os adaptadores Marcelo Lelis e Wander Antunes selecionaram cenas relevantes a fim de transpor 

a obra e não perder o contexto em que ela foi escrita, notamos também a preocupação em manter as 

denúncias do autor Lima Barreto.  

Moacy Cirne (1943 -2014), maior estudioso brasileiro de histórias em quadrinhos, afirma que tanto 

o discurso narrativo do cinema, quanto o dos quadrinhos parte da imagem. Dessa forma, observamos que, 

de acordo com Hutcheon, podemos considerar os objetos estudados como uma transposição do modo 

contar para o mostrar, visto que a obra de Lima Barreto é romantizada e os quadrinhos se voltam para a 

expressividade plástica (Hutcheon, 2013).   
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É imperioso salientar a importância da pesquisa dos adaptadores que se preocuparam em fazer 

uma releitura, apoderando-se dos recursos quadrinísticos a fim de aproximar o jovem leitor de um autor 

tão representativo da Literatura Brasileira quanto Lima Barreto. 

 

Vida e obras dos adaptadores 
 

Marcelo Lelis4 

Marcelo Eduardo Lelis de Oliveira é filho do militar José Alferes de Oliveira e da professora Mary 

Silqueira. Lelis nasceu em Montes Claros, MG, no dia 30 de julho de 1967. Atualmente, vive em Lagoa 

Santa, MG com sua esposa e filha.  

Lelis morou em Montes Claros até os 24 anos de idade e trabalhou em todos os jornais daquela 

cidade. Seu primeiro emprego foi no jornal Diário de Montes Claros, onde começou a fazer charges políticas, 

ele também desempenhava a função de assistente de repórter policial. Pouco tempo depois, Marcelo 

passou para o departamento de artes em virtude de seu talento como desenhista.  O autor trabalhou para 

jornais, revistas e publicou no Brasil e no exterior. 

Em 1992, o autor mudou-se para Belo Horizonte e trabalhou como ilustrador no jornal Estado de 

Minas; ainda no mesmo ano, ganhou menção honrosa na categoria histórias em quadrinhos no salão de 

humor Henfil de Belo Horizonte. Em 1996, o quadrinho “Sociedade Anônima” conquistou o Salão 

Internacional de Desenho para Imprensa de Porto Alegre.  

Em 1996, o ilustrador concedeu uma entrevista para o programa de televisão Agenda da Rede Minas 

de Televisão. No mesmo ano, ele foi convidado pela Rede Globo para produzir a vinheta “Tarzan” para 

o projeto PLIM PLIM da emissora.  Ainda em 1996, ganhou o Troféu HQMix, na categoria Desenhista 

Revelação brasileiro. 

Em 1997, recebeu convite da Folha de São Paulo para integrar a equipe de ilustradores, por isso 

mudou-se para São Paulo. No mesmo ano, conquistou o primeiro prêmio do Salão Internacional de 

Humor de Piracicaba, com a história em quadrinhos “Neoliberal 1”, além de ganhar o primeiro lugar no 

Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte com a história “Neoliberal 2”. Ainda conquistou 

o troféu HQMix de Melhor Desenhista brasileiro de 97 e ganhou o Salão Carioca de humor com a história 

“Neoliberal. 

As conquistas continuaram em 1998. Ele obteve o segundo lugar no Salão internacional de humor 

de Piracicaba, o primeiro prêmio no Festival Internacional de Humor e Quadrinhos de Pernambuco.  Em 

1999, ele recebeu a menção honrosa no 1º FIQ – Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte.  

                                                             
4 As informações sobre Marcelo Lelis foram enviadas por e-mail pelo próprio autor por meio do seu Curriculum Vitae 
atualizado. 
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Em 2001, ele lançou em Belo Horizonte e Montes Claros, Saino a Percurá, seu primeiro livro de 

histórias em quadrinhos. Em 2002, – conquistou o troféu HQMix de “Edição Especial” pelo álbum Saino 

a Percurá e foi convidado para participar do Festival internacional de Band Dessinée de Angoulême, na 

França, o maior festival de histórias em quadrinhos do mundo. Lá, participou da exposição de originais e 

publicação do catálogo “Traits Contenporains”, a nova tendência do quadrinho mundial, juntamente com os 

76 mais novos e significativos quadrinistas do mundo.  

Em 2003, publicou Saino a Percurá na Espanha, pela editora De Ponent. Lá, o livro recebeu o título 

de Yendo a Buscar, historietas de Lelis. Em 2005, conquistou seu primeiro prêmio no salão Internacional de 

Desenho para a Imprensa de Porto Alegre, RS, com a história Saruê Queimado, além de receber menção 

honrosa no Salão Internacional de Humor e Quadrinhos de Pernambuco com a história Salva Vidas. Neste 

mesmo ano, o quadrinista foi convidado pelo editor Roberto Ribeiro da Casa 21 para escrever e ilustrar 

um livro sobre cidades históricas para a coleção Cidades Ilustradas. 

Em 2006, a convite do jornal Estado de Minas, voltou a publicar ilustrações e lançou em Ouro Preto 

o livro Cidades do Ouro pela editora Casa 21 com aquarelas e textos sobre as cidades do ciclo do ouro do 

Brasil (Diamantina, Ouro Preto, Tiradentes, São João Del Rei e Congonhas). No mesmo ano, lançou o 

livro Cidades do Ouro pela editora Casa 21, usando aquarelas e textos sobre as cidades do ciclo do ouro do 

Brasil  

Em 2009, foi publicado na França pela editora Casterman, Last Bullets, seu primeiro livro para o 

mercado franco belga de histórias em quadrinhos. No mesmo ano, recebeu o convite da editora Cia da 

Letras de São Paulo para adaptar para a linguagem dos quadrinhos, o livro Clara dos Anjos de Lima Barreto, 

que foi publicado em 2011. Em 2009, concedeu entrevista para o programa Perfil Literário da Rádio FM 

da UNESP (Universidade do Estado de São Paulo). 

Em 2010, o autor recebeu o convite para participar do The Anthology Project 2, com autores 

canadenses, americanos e franceses. Em 2013, Marcelo Lelis foi convidado a participar da comitiva 

brasileira de 70 autores brasileiros para a feira do livro de Frankfurt, Alemanha. Ainda conquistou o Prêmio 

de melhor ilustração no salão FNILIJ pelo livro Histórias de Bichos de Leon Tolstoi, pela editora SM, o 

mesmo livro foi finalista do prêmio Jabuti, na categoria melhor ilustração. Em 2015, está previsto o 

término do álbum Gueules Noires para a editora francesa Casterman, com previsão de lançamento para o 

mesmo ano. Além disso, Lelis está escrevendo e ilustrando Hortência das Tranças que será publicado pela 

editora Abacatte. 

Marcelo Lelis já ilustrou mais de 70 livros de diversos autores inclusive no exterior. Além disso, 

participou de alguns livros coletivos, tais como Homenagem aos 25 anos do menino maluquinho do Ziraldo, em 

2008; Homenagem aos 50 anos de profissão do Maurício de Souza, em 2009 e o livro Web Trippara o festival de 

quadrinhos de Lyon, França, em 2013. 
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Wander Antunes5 

Wander Antunes nasceu em Jataí, Goiás, em 1966 e é um escritor e quadrinista brasileiro. Aos 16 

anos, mudou-se para Cuiabá, onde editou as revistas Vôte!  e Estação Leitura. As duas publicações reuniam 

histórias em quadrinhos, crônicas, poesias e contos de autores matogrossenses. Estação Leitura, produzida 

com apoio da Secretaria de Cultura de Mato Grosso, era distribuída gratuitamente em pontos de ônibus. 

Editou também a revista Canalha, da editora Brainstore, na qual retomou a personagem Zózimo 

Barbosa, criado para a Estação Leitura, com arte de Gustavo Machado e Paulo Borges. Mais tarde, as 

aventuras do detetive, ambientadas no Rio de Janeiro dos anos 50, seriam reunidas no álbum O corno que 

sabia demais, Ediouro/Pixel, 2007. 

Em 1999, criou a sua primeira graphic novel, em parceria com o desenhista Mozart Couto. Crônicas 

da Província, publicada pela editora Via Lettera, conta uma história no Mato Grosso, no período 

da República Velha. A dupla voltaria a se reunir para a publicação de A Boa Sorte de Solano Dominguez, pela 

Editora Desiderata, em 2007. 

Em 2004, Antunes estreou no mercado europeu de histórias em quadrinhos com Gilda, primeiro 

volume da série Ernie Adams, publicada pela editora suíça Paquet. Ainda pela Paquet, publicou Big Bill est 

mort, em 2005 e Un paradis distant, em 2006, ambos com o argentino Walther Taborda; Vieille Amérique, em 

2005, com o mexicano Tony Sandoval e a aventura de piratas L´oeil du diable, desenhada 

pelo espanhol Tirso. 

Em 2010, a editora francesa Dupuis publicou seu álbum Toute la poussière du chemin, sobre um 

desempregado vagando pelos Estados Unidos na época da Grande Depressão. 

Wander Antunes recebeu o Prix Marlysa: Le coup de coeur no Festival de Chambery, França, em 

2005 e o Troféu HQ Mix, em 2007. 

 

O roteirista e os procedimentos de adaptação 
 

A polêmica sobre adaptações são imensas no meio acadêmico e não temos o interesse em esgotar 

o assunto; entretanto entendemos que uma adaptação não pode ser completamente fiel, visto que cada 

mídia possui os seus recursos próprios como já enfatizamos anteriormente. Dessa forma, na 

transcodificação temos o encontro de duas linguagens, isto é, a literária e a quadrinística, as quais dialogam 

por meio da contextualização histórica diversa, além do público receptor também diferente.  

                                                             
5 O autor Wander Antunes é contemporâneo às nossas pesquisas, por isso notamos a ausência de pesquisas de cunho acadêmico. 
Assim, as informações sobre o quadrinista e roteirista foram retiradas da única fonte disponível. In: WIKIPÉDIA, a 
enciclopédia livre. Flórida: Wikimedia Foundation, 2015. Disponível em: 
WANDERANTUNES https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Wander_Antunes&oldid=41162368>. Acesso em: 3 ago. 
2015. Às 16h23min. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jata%C3%AD_(Goi%C3%A1s)
http://pt.wikipedia.org/wiki/1966
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quadrinista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cuiab%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gustavo_Machado_(desenhista)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Detetive
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ediouro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1999
http://pt.wikipedia.org/wiki/Graphic_novel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mozart_Couto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Via_Lettera
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mato_Grosso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Velha
http://pt.wikipedia.org/wiki/2007
http://pt.wikipedia.org/wiki/2004
http://pt.wikipedia.org/wiki/Su%C3%AD%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/2005
http://pt.wikipedia.org/wiki/2006
http://pt.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Walther_Taborda&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pirata
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/2010
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Grande_Depress%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Trof%C3%A9u_HQ_Mix
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A adaptação é o resultado das escolhas realizadas pelos roteiristas, pois estes selecionam os 

elementos da narrativa necessários para a elaboração da transcodificação, sem que se percam as intenções 

do autor e a essência da obra de partida. É relevante ressaltar que por objetivos referentes à lucratividade, 

muitas adaptações literárias procuram manter a fidelidade, já que o próprio leitor a requisita. 

No livro Manual do roteiro, do roteirista americano Syd Field (1935 -2013), este define adaptação e 

se conecta com o ponto de vista de Linda Hutcheon, já citada anteriormente: 

Adaptar uma novela, livro, peça de teatro ou artigo de jornal ou revista para roteiro é a mesma 
coisa que escrever um roteiro original. "Adaptar" significa transpor de um meio para outro. A 
adaptação é definida como a habilidade de "fazer corresponder ou adequar por mudança ou ajuste" 
— modificando alguma coisa para criar uma mudança de estrutura, função e forma, que produz 
uma melhor adequação (Field, 2001). 

Na dissertação da pesquisadora Rosângela Cavalcanti Nuto, intitulada Filmando Literatura Brasileira: 

adaptações de Memórias Póstumas de Brás Cubas, há um resumo dos principais procedimentos 

adaptativos chamado por sintaxe da adaptação. Este estudo foi realizado pelo professor de literatura da 

Universidade de São Paulo, Flávio Aguiar, a fim de observar os recursos interativos mobilizados pelos 

roteiristas. 

 Dessa forma, destacamos os procedimento adaptativos citados: condensação e realce, distorção 

reveladora, acréscimos, deslocamento, explicitação intensificadora, antecipação, supressão, perda, 

combinação e disjunção e transformação. Seguidamente, analisaremos alguns dos procedimentos 

utilizados pelo roteirista na obra em quadrinhos.  

Assim, condensação e realce ou condensação simbólica é o ato de resumir o essencial, tanto nas 

ações, como nos personagens da narração. Os adaptadores foram cautelosos na seleção de fatos, a fim da 

adaptação não se tornar uma obra descritivista e chata, já que o público alvo exige agilidade e imediatismo 

nas ações. 

 Entende-se por distorção reveladora, a acentuação de certas características importantes dos 

personagens, logo, observamos que os desenhos caricaturais de Clara e Cassi são essenciais para a leitura 

do jovem que amplia a visão individual de cada personagem. 

Outro procedimento citado e utilizado pelo roteirista é o acréscimo, que pode ser de movimentos 

ou ações com a finalidade de aumentar o suspense. Na transcodificação da obra, o roteirista se preocupou 

mais com as cenas que envolvem Cassi Jones, já que Clara era de natureza amorfa, utilizando as mesmas 

palavras de Lima Barreto. As imagens dos quadrinhos possuem papéis essenciais já que são utilizadas a 

fim de ressaltar ações para um maior efeito dramático. Observamos este procedimento em toda a obra em 

quadrinhos, porém ilustramos com a Figura 14: 
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Figura 14. Representação gráfica do efeito dramático. Fonte: Lelis e Wander (2011). 
 

Neste quadrinho, notamos o bifrontismo colonizado/colonizador, respectivamente, em que 

observamos a protagonista Clara, a qual se ajoelha, humilhando-se diante do pai de Cassi Jones e 

posicionando-se em condição de inferioridade, haja vista sua situação de mulher, negra, solteira e grávida, 

intensificando a carga dramática da adaptação.  

Além dos procedimentos já citados, destacamos ainda a antecipação, que é a apresentação imediata 

de ações ou sentimentos, os quais são lentamente apresentados no romance. Ressaltamos a título de 

exemplificação, as diversas cenas em que Cassi Jones envolveu-se em conflitos por desonrar mulheres e 

abandoná-las em seguida. O roteirista, assim, antecipa o caráter do malando, representado na Figura 15, 

além de fazer com que o leitor deduza o desfecho da protagonista Clara dos Anjos. Ressaltamos a intenção 

do malandro de desflorar uma moça virgem, iludindo-a por meio da sua própria lábia. 
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Figura 15. Representação gráfica de Cassi Jones assediando a vítima. Fonte: Lelis e Wander (2011). 
 

Na sequência das imagens abaixo (Figuras 16, 17, 18 e 19), notamos que a mesma cena ocorre em 

Lima Barreto no segundo capítulo, nas páginas 20 e 21. Em ambos os casos, a primeira moça desonrada 

não é nominada, enfatizando o caráter ignóbil do antagonista e as consequências dos seus atos, os quais 

envergonhavam o pai, mas a mãe Salustiana acobertava o malandro e o defendia tanto perante o delegado, 

quanto perante seu Manuel, pai de Cassi, assim como mostram as Figuras abaixo. 

 

 

Figura 16. Representação gráfica da personagem Cassi em fuga. Fonte: Lelis e Wander (2011). 
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Figura 17. Representação gráfica das justificativas de Cassi Jones. Fonte: Lelis e Wander (2011). 
 

 

Figura 18. Representação da mãe de Cassis acobertando o filho. Fonte: Lelis e Wander (2011). 
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Figura 19. Representação do discurso do pai de Cassi Jones. Fonte: Lelis e Wander (2011). 
 

Era bem misterioso esse seu violão; era bem um elixir ou talismã de amor. Fosse ele ou fosse o 
violão, fosse ambos conjuntamente, o certo é que, no seu ativo, o Senhor Cassi Jones, de tão 
pouca idade, relativamente, contava perto de dez defloramentos e a sedução de muito maior 
número de senhoras casadas. 

Todas essas proezas eram quase sempre seguidas de escândalo, nos jornais, nas delegacias, nas 
pretorias; mas ele, pela boca dos seus advogados, injuriando as suas vitimas, empregando os mais 
ignóbeis meios da prova de sua inocência, no ato incriminado, conseguia livrar-se do casamento 
forçado ou de alguns anos na correção. 

Quando a polícia ou os responsáveis pelas vítimas, pais, irmãos, tutores, punham-se em campo 
para processá-lo convenientemente, ele corria à mãe, Dona Salustiana, chorando e jurando a sua 
inocência, asseverando que a tal fulana — qualquer das vítimas — já estava perdida, por esse ou 
por aquele; que fora uma cilada que lhe armaram, para encobrir um mal feito por outrem, e por o 
saberem de boa família, etc., etc. 

Em geral, as moças que ele desonrava eram de humilde condição e de todas as cores. Não escolhia. 
A questão é que não houvesse ninguém, na parentela delas, capaz de vencer a influência do pai, 
mediante solicitações maternas. 

A mãe recebia-lhe a confissão, mas não acreditava; entretanto, como tinha as suas presunções 
fidalgas, repugnava-lhe ver o filho casado com uma criada preta, ou com uma pobre mulata 
costureira, ou com uma moça branca lavadeira e analfabeta. 

Graças a esses seus preconceitos de fidalguia e alta estirpe, não trepidava em ir empenhar-se com 
o marido, a fim de livrar o filho da cadeia ou do casamento pela policia. 

—Mas é a sexta moça, Salustiana! 

—Qual o quê! Calunia-se muito... 

—Qual calúnia, qual nada! Este rapaz é um perverso, é sem-vergonha. Eu sei o nome das outras. 
Olhe: a Inês, aquela crioulinha que foi nossa copeira e criada por nós; a Luísa, que era empregada 
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do doutor Camacho; a Santinha, que ajudava a mãe a costurar para fora e morava na rua Valentim; 
a Bernarda, que trabalhava no "Joie de Vivre"... 

—Mas tudo isso já passou, Maneco. Você quer que o seu filho vá para a cadeia? Porque, casar 
com essas biraias, ele não se casa. Eu não quero (Barreto, 2008). 

Na sequência de quadrinhos selecionados, observamos a mesma cena descrita por Lima Barreto 

no segundo capítulo. Nos quadrinhos notamos a movimentação da cena, destacando as falas essenciais e 

procedimentos de adaptação, tais como a condensação ou realce, além da antecipação já citada. 

Ressaltamos a transposição dos diálogos da obra literária em uma linguagem mais contemporânea e 

próxima da fala do público leitor alvo. 

Outra cena em que há a antecipação do caráter do anti-herói é apresentada abaixo. Notamos que 

a moça é iludida por versos de amor, os quais imagina ser de Cassi. Entretanto o narrador é inserido por 

meio da legenda a fim de desmascará-lo ao leitor, já que a voz do narrador informa que o autor do poema 

é Leonardo Flores. Logo o roteirista já mostra o caráter desonesto do mesmo, que plagia com o intuito de 

enganar as mulheres. 

 

 

Figura 20. Representação da personagem Nair. Fonte: Lelis e Wander (2011). 

 

Além destes procedimentos, destacamos a supressão, pela qual há cortes de acontecimentos, 

passagens e personagens. Comparando as obras, verificamos que no primeiro capítulo, Lima Barreto 

apresenta o subúrbio onde mora atualmente Joaquim, com a esposa, Engrácia e sua filha Clara, contando 

sua origem e como foi parar no Rio de Janeiro, já que nasceu em Diamantina, Minas Gerais, conta ainda 

que seu primeiro emprego foi como pajem de um geólogo inglês, conhecido por Seu Mister, o qual dizia 

que pesquisava o povo, mas estava mesmo atrás de diamantes. Esse geólogo levou Joaquim para o Rio de 

Janeiro. Então Lima descreve o cenário: “a rua em que estava situada a sua casa desenvolvia-se no plano 

e, quando chovia, encharcava e ficava que nem um pântano [...]” que é justamente a primeira imagem da 

obra em quadrinhos, a Figura do subúrbio carioca. (Barreto, 2008)  
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 Lima Barreto ainda fala sobre os bíblias, que eram os protestantes que atraíam os humildes 

trabalhadores do subúrbio, já que o catolicismo era elitizado e pediam dinheiro. Logo, observamos a crítica 

à instituição religiosa dominante. Esses fatos foram omitidos na obra em quadrinhos, na qual visualizamos 

a primeira cena na sexta página de Clara dos Anjos, de Lima Barreto. Além disso, na obra de Lima Barreto 

há muito mais personagens que nos quadrinhos. O roteirista omitiu personagens irrelevantes para a 

adaptação, assim como: Mr. Shays, o pastor; Dona Laurentina, que só ficava rezando; Dona Vicência, a 

vizinha cartomante; Valentim, um português e outros. 

Outro procedimento é a perda que implica a escolha consciente de um caminho diverso da 

narração original, entretanto este recurso não foi utilizado por motivos comerciais e pedagógicos. 

Nestas perspectivas, destacamos os procedimentos que julgamos que foram utilizados pelos 

adaptadores, entretanto há a possibilidade de um aprofundamento deste estudo, pois não esgotamos todos 

os procedimentos, apesar de fornecermos algumas exemplificações. 

No próximo capítulo, analisaremos mais profundamente como a resistência influencia as 

personagens Clara dos Anjos e Cassi Jones na obra de Lima Barreto e como ela é apresentada nos 

quadrinhos por Marcelo Lelis e Wander Antunes. 
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Resistência nos personagens protagonistas: Clara dos 

Anjos e Cassi Jones na obra e nos quadrinhos6 

 

As mulheres, durante séculos, serviram de espelho aos homens por possuírem 
o poder mágico de refletirem uma imagem do homem duas vezes maior que o 
natural. 
 
Virginia Woolf 

 

O sujeito pós-colonial em Clara dos Anjos 
 

O nome deste capítulo deve-se aos estudos de Literatura Pós-Colonial, em que o termo resistência 

refere-se ao comportamento do colonizado, ou melhor às transformações sociais do povo submetido ao 

processo de colonização. Dessa forma, a resistência é entendida como a tentativa de reverter a situação de 

inferiorização por meio de ações, tais como a subversão, a mímica, a paródia, a cortesia dissimulada, a 

assimilação. Neste capítulo destacamos algumas formas de resistências nos personagens Clara e Cassi 

Jones, de Lima Barreto. 

 Os estudos contemporâneos sobre a identidade cultural dos países colonizados continuam 

contribuindo para as discussões e questionamentos gerados pela diversidade de discurso.  

Segundo Bonnici, a literatura pós-colonial deve ser analisada no contexto da cultura vivida na 

região afetada pela colonização europeia: 

O pós-colonialismo compreende toda a cultura influenciada pelo processo imperial desde o início 
da colonização até a contemporaneidade. Independente de suas características especificamente 
regionais, a literatura pós-colonial é o resultado das experiências de colonização baseada na tensão 
com o poder colonizador (Ashcroft et al., 1991, apud Bonnici. 

Assim, o termo pós-colonial perpassa por diferentes conceitos com o intuito de desmistificar e 

superar os discursos hegemônicos, representados pelo pensamento eurocêntrico em relação ao Brasil, já 

que a independência não se deu na prática, visto que no Brasil, colonizado coabitam traços de subordinação 

da metrópole, tais como: hibridismo cultural, aculturação e cortesia dissimulada. 

Stuart Hall, no seu livro A identidade cultural na pós-modernidade, define três concepções de 

identidades: sujeito do Iluminismo, sujeito sociológico e sujeito pós-moderno. Resumindo suas 

concepções, Hall afirma que o Sujeito do Iluminismo mostra-se como um ser unificado, centrado e 

                                                             
6 Esta parte do trabalho, com algumas modificações, foi publicada, conforme os dados que seguem: 
 Oliveira AC (2013). Resistência nos personagens Clara e Cassi Jones na obra de Lima Barreto. Comunicação: Veredas. Marília, 
12(13): 77-98. 

http://pensador.uol.com.br/autor/virginia_woolf/
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racional; enquanto que o sujeito sociológico reflete a complexidade do mundo moderno e sua consciência 

interior, além de passar pela endoculturação que é o processo de aquisição de cultura. Ainda segundo Hall, 

o sujeito pós-moderno assume diferentes papéis sociais, não é acabado e pode ser variável.   

Dessa forma, a identidade é formada através da interação entre o eu e a sociedade.  Retomando a 

Barreto, notamos que o próprio autor busca uma identidade própria por meio da criação de seus 

personagens, assim, observamos tanto no autor como nos personagens Clara e Cassi um sujeito 

sociológico, pois este estabelece sua identidade por meio das relações construídas na sociedade. 

Hall afirma que o sujeito pós-moderno vive um conflito, já que “O sujeito, previamente vivido 

como tendo uma identidade unificada e estável, está se tornando fragmentado; composto não de uma 

única, mas de várias identidades, algumas vezes contraditórias ou não resolvidas” (Hall, 2005). 

Assim, entendemos que o sujeito pós-moderno não assume uma identidade fixa, essencial ou 

permanente, ele se constrói a partir da representação da cultura e esta se insere a partir de uma sociedade 

heterogênea. Observa-se, ainda, que “na medida em que os sistemas de significação e representação 

cultural se multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de 

identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos identificar – ao menos temporariamente” 

(Hall, 2005). 

A citação acima leva-nos a crer que o sujeito pós-moderno não possui uma identidade pura porque 

recebe influências de outras culturas, assim, estas se inserem e formam uma nova representação da 

identidade. Dessa forma, vemos o sujeito fragmentado e pós-moderno também na personagem Cassi 

Jones, que recebe influência do colonizador europeu até mesmo no próprio nome. 

 Outro ponto relevante é que vivemos em um mundo globalizado com tendência ao sincretismo 

religioso, político e social, conforme Peter Burke no seu livro Hibridismo Cultural, que afirma: 

Os conceitos de sincretismo, de mistura e de hibridismo têm também a desvantagem de parecerem 
excluir o agente individual. “Mistura” soa mecânico. “Hibridismo” evoca o observador externo 
que estuda a cultua como se ela fosse a natureza e os produtos de indivíduos e grupos como se 
fossem espécimes botânicos. Conceitos como “apropriação” e “acomodação” dão maior ênfase 
ao agente humano e à criatividade, assim como a ideia cada vez mais popular de “tradução 
cultural”, usada para descrever o mecanismo por meio do qual encontros culturais produzem 
formas novas e híbridas (Burke, 2003). 

Dessa forma, o conceito de cultura de um povo transforma-se de acordo com a formação da 

sociedade, pois esta recebe pessoas vindas de lugares distintos, com vivências e costumes próprios, os 

quais se somam com a cultura local, fazendo com que nasça uma cultura híbrida. 

A partir da consideração do caráter múltiplo e fragmentado das identidades do sujeito pós-colonial, 

este trabalho tomará como ponto de partida o romance Clara dos Anjos de Lima Barreto, a fim de debater 

como esta obra ilustra o encontro dos sujeitos envolvidos no processo de colonização, bem como de que 

maneira o passado colonial se fez presente. 



Literatura nos quadrinhos: a transcodificação de Clara dos Anjos de Lima Barreto 

 

- 50 - 

O referido romance problematiza a formação da identidade dos indivíduos que habitam o 

emergente subúrbio carioca nas primeiras décadas do século XX e evidencia temas como a denúncia das 

disparidades sociais, o preconceito racial, a discriminação social do negro e do mulato, a sujeição e 

objetificação da mulher, além da educação patriarcal que inferioriza o gênero feminino. 

Na obra homônima em quadrinhos, os adaptadores recriaram o cenário pós-colonial por meio de 

representações do subúrbio e da vida cotidiana de seus habitantes. Notamos nos desenhos os temas 

referidos acima, os quais apresentaremos no prosseguimento de nossas análises. 

A Figura que segue representa o sistema patriarcal por meio da disposição da família à mesa no 

momento da refeição, pois o pai está sentado na ponta da mesa, representando o poder masculino da 

sociedade vigente. 

 

 

Figura 21. Representação do sistema patriarcal. Fonte: Lelis e Wander (2011). 
 

Além do sistema patriarcal, a aculturação também é representada nos quadrinhos, pois observamos 

que a personagem Catarina, irmã de Cassi Jones, ensina piano a Nair, personagem morena, filha de viúva 

de militar e que engravidou de Cassi. Este fato repercutiu no jornal, visto que a mãe de Nair suicidou-se 

após não receber apoio da mãe de Cassi, Dona Salustiana. Em vista disso, notamos no comportamento de 

Nair uma tentativa de se igualar à classe dominante por meio da assimilação cultural, o aprendizado do 

piano instrumenta tipicamente burguês e europeu. Salientamos ainda a ênfase que Lima Barreto dá ao 
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caráter pecaminoso de Cassi que se aproveita das mulheres sem se preocupar com a consequência de seus 

atos. 

 
 

Figura 22. Assimilação: Catarina ensinando piano para Nair. Fonte: Lelis e Wander (2011). 
 

Na crise de identidade, o sujeito colonial busca assimilar os valores do sujeito colonizador da 

metrópole, de onde emana o poder. Esse fenômeno é denominado aculturação e é uma forma de 

resistência, pois Nair fazia aulas de piano com Catarina, irmã de Cassi, porque não tinha dinheiro para 

pagar um conservatório. Nair foi a primeira vítima de Cassi, cuja mãe suicidou-se por vergonha de ter uma 

filha grávida e desamparada. Dona Salustiana, mãe de Cassi, acobertava-o, pois não queria uma nora 

afrodescendente e pobre. Destacamos a relevância do piano, que é um instrumento tipicamente europeu 

e um traço da elite, representando o desejo de pertencimento à classe social dominante. 

Lima Barreto procura elucidar a população sobre os problemas sociais, pois o sentimento de 

pertencimento persiste diante do discurso das elites e dos governantes. Além disto, o conflito entre 

colonizador e colonizado não chega ao fim com a descolonização. 
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O romance analisado foi editado num contexto pós-colonial, entretanto o conflito de Clara e Cassi 

Jones é um grito do autor que alerta para a exclusão dos indivíduos marginalizados da sociedade. Lima 

Barreto explora a multiplicidade étnica do subúrbio, onde Cassi representa o colonizador e Clara o 

colonizado, trazendo à tona um entrelaçamento de culturas que permanecem juntas num mesmo espaço, 

ocasionando o embate entre as mesmas. 

 

Cassi Jones: o sincretismo do poder e da exclusão 
 

O sujeito multifacetado e fragmentado está presente na obra, uma vez que os personagens são de 

etnias diferentes e representam o coletivo.   

A personagem Cassi Jones foi construído a partir da visão do colonizador, já que é branco e filho 

de pais que representam a elite carioca e de origem portuguesa como o colonizador do Brasil; entretanto, 

Cassi não conseguiu a ascensão social por meio de seus estudos, já que não se esforçava e sempre preferia 

o caminho mais curto e mais rápido. A representação do jeitinho brasileiro é discutida por Lima Barreto 

que revisita o herói picaresco de Manuel Antônio de Almeida, Leonardo de Memórias de um Sargento de 

Milícias. 

O trecho a seguiu ilustra a descrição de Cassi Jones na obra estudada: 

Era Cassi um rapaz de pouco menos de trinta anos, branco, sardento, insignificante, de rosto e de 
corpo; e, conquanto fosse conhecido como consumado "modinhoso", além de o ser também por 
outras façanhas verdadeiramente ignóbeis, não tinha as melenas do virtuose do violão, nem outro 
qualquer traço de capadócio. Vestia-se seriamente, segundo as modas da Rua do Ouvidor; mas, 
pelo apuro forçado e o degagé suburbanos, as suas roupas chamavam a atenção dos outros, que 
teimavam em descobrir aquele aperfeiçoadíssimo "Brandão", das margens da Central, que lhe 
talhava as roupas. A única pelintragem, adequada ao seu mister, que apresentava, consistia em 
trazer o cabelo ensopado de óleo e repartido no alto da cabeça, dividido muito exatamente ao 
meio - a famosa "pastinha". Não usava topete, nem bigode. O calçado era conforme a moda, mas 
com os aperfeiçoamentos exigidos por um elegante dos subúrbios, que encanta e seduz as damas 
com o seu irresistível violão.   

Era bem misterioso esse seu violão; era bem um elixir ou talismã de amor. Fosse ele ou fosse o 
violão, fossem ambos conjuntamente, o certo é que, no seu ativo, o Senhor Cassi Jones, de tão 
pouca idade, relativamente, contava perto de dez defloramentos e a sedução de muito maior 
número de senhoras casadas (Barreto, 2008). 

 

Neste trecho, observamos que Cassi Jones é descrito por Lima Barreto como personagem 

fragmentado, próprio do homem novecentista em que a hibridização de seu caráter é visível. Por um lado 

temos o rapaz que é dono de seu próprio discurso e mantém um poder perante a sociedade periférica 

através da sua popularidade aparente. Por outro lado, Cassi é o ser de exceção da sua própria família, a 

qual se envergonha de seu comportamento inescrupuloso, seu pai não aceita seu comportamento medíocre 

e canalha. Suas irmãs fingem que Cassi Jones não existe, seu pai acaba expulsando-o de casa após vários 

episódios escandalosos. 
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Assim, notamos que o autor cria uma personagem ambígua, pois é admirada por outros 

personagens periféricos e excluída dentro de sua própria família. Contudo, sua mãe permanece sempre ao 

seu lado, acobertando seus erros e protegendo Cassi das consequências de suas más atitudes, juntamente 

com o delegado e o juiz que possuem o discurso do poder dominante e sempre arrumavam uma maneira 

para que Cassi escapasse das punições devidas, afinal, um rapaz da sociedade não poderia casar-se com 

uma pessoa de outra raça e de outra classe social. 

Até ali, ele contava com a benevolência secreta de juízes e delegados, que, no íntimo, julgavam 
absurdo o casamento dele com as suas vítimas, devido à diferença de educação, de nascimento, 
de cor, de instrução. Quanto a segunda e terceira causa, embora nem sempre se verificasse a 
segunda, podia-se admitir; mas, quanto às duas outras considerações, eram errôneas, porque ele 
era tão ignorante e tão mal-educado como eram, em geral, as humildes raparigas que ele desgraçava 
irremediavelmente. De resto, ele já não contava com proteção alguma (Barreto, 2008). 

Observamos que Lima Barreto deixa claro que juízes e delegados consentiam com a atitude 

acolhedora da mãe que sempre superprotegia Cassi Jones e ocultava seus erros. Para a mãe e representantes 

da lei, seria absurdo casar Cassi, que pertencia à elite, com uma de suas vítimas, pois estas sempre eram de 

classe social inferior, humildes ou negras. O autor ironiza a sociedade da época, pois Cassi poderia até ser 

“superior” em relação ao nascimento e cor, entretanto, quanto à educação familiar e instrução, ele estaria 

em situação de equidade, pois nunca foi capaz de alcançar bons resultados na escola, chegando a abandoná-

la. Suas habilidades revelavam seu caráter inescrupuloso, pois era mestre em arquitetar planos a fim de 

atingir seu objetivo a qualquer custo. 

Portanto, essa hibridização do caráter de Cassi Jones é encarada como resistência e motiva conflitos 

internos na personagem que fazem despertar seus ressentimentos e que desencadeia um comportamento 

frio e calculista, ferindo as moças que se encontravam na condição de objetos e tornando-as presas fáceis 

de Cassi, visto que este tinha seu próprio discurso como instrumento de persuasão, além do seu violão 

que era indispensável na arte da conquista, mesmo com sua poesia pobre, era capaz de encantar e fazer 

com que as moças não conseguissem se desvencilhar do tal poder arrebatador que Cassi possuía. 

 Observamos Cassi Jones, em uma posição superior de colonizador e apropriando-se da linguagem, 

que é o dispositivo usado para manipular e persuadir as mulheres virgens ou casadas. Desta maneira, ele 

objetifica as mulheres que são vistas apenas como um meio de satisfazer seus íntimos desejos sexuais. 
Dessa forma, observamos o desejo de apropriação do sujeito colonial e, para isto, ele é capaz de 

dissimular, fingir, arquitetar, planejar nos mínimos detalhes e matar. O autor produz um contraste na 

caracterização desta personagem que não tinha habilidades para os estudos, nem para o trabalho; 

entretanto planejava com exatidão e executava seus planos com maestria em relação as suas conquistas 

amorosas. 

O objetivo de Cassi, que era deflorar Clara, é visto como um capricho e uma realização pessoal e 

egoísta, já que Cassi descarta a moça sem remorso nenhum, depois de atingir seu objetivo. 
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Observamos a ausência total de sentimentos de piedade e o ardente desejo de luta apenas como 

uma maneira de se sobressair nesta sociedade excludente. 

 Bonnicci afirma: “[...] o autor da literatura pós-colonial deve dedicar-se à produção de estereótipos 

negativos do colonizador e de imagens autênticas do colonizado. Desse modo, criará um mecanismo que 

foi produzido inversa, mas eficazmente na era colonial” (Bonnici, 2000), então entendemos que o autor 

da literatura pós-colonial deve dedicar-se à produção de estereótipos negativos do colonizador e de 

imagens autênticas do colonizado. Tudo que foi exposto acima ilustra o estereótipo criado para Cassi Jones 

em Clara dos Anjos, assim como reforça a autenticidade de Clara, pois Cassi é o malandro carioca na 

representação do colonizador, enquanto Clara é a Figura feminina submissa e inferiorizada na condição 

de colonizado. 

O estereótipo do colonizador representa a ironia do autor que elucida, em seu texto, a 

superioridade eurocentrista vigente na época. E a relação do uso do texto de Chico Buarque, Mulheres de 

Atenas, como epígrafe de nosso trabalho, evoca, por meio da ironia, que as mulheres possam ter sua voz 

firmando e afiançando seu lugar nesta sociedade ainda tão falocêntrica. 

É imprescindível comentar sobre os nomes dados por Lima Barreto para os personagens, pois 

Clara apresenta uma oposição em relação à cor de pele da própria personagem e o sobrenome dos Anjos 

evoca a sublimação, a purificação, o que contrasta com o “pecado” cometido devido à sua ingenuidade no 

momento em que se entrega a Cassi Jones. Observamos que Lima Barreto escreveu um conto homônimo 

e publicado na obra Histórias e Sonhos que era versão anterior ao romance; contudo, o nome da personagem 

masculina era Júlio Costa, notamos a ausência da marca do imperialismo. Assim, enfatizamos a escolha do 

autor pela troca do nome de Júlio Costa para Cassi Jones, já materializando-se no colonizador europeu e 

evocando a superioridade eurocêntrica de um nome inglês. Desta forma, é notória a intenção do autor em 

confrontar o dualismo entre colonizador e colonizado. Além disso, Cassi Jones se vangloriava por conta 

do seu nome e dizia que o Jones era de avô que era cônsul da Inglaterra. 

O Jones é que ninguém sabia onde ele o fora buscar, mas usava-o, desde os vinte e um anos, 
talvez, conforme explicavam alguns, por achar bonito o apelido inglês. O certo, porém, não era 
isso. A mãe, nas suas crises de vaidade, dizia-se descendente de um fantástico Lord Jones, que 
fora cônsul da Inglaterra, em Santa Catarina; e o filho julgou de bom gosto britanizar a firma com 
o nome do seu problemático e fidalgo avô (Barreto, 2008). 

Nos quadrinhos, observamos este caráter ambíguo e fragmentado de Cassi, visto que no ambiente 

do colonizador, ele é humilhado e envergonha sua família devido ao seu comportamento pecaminoso. 

Entretanto, no subúrbio ele está sempre em destaque, já que é branco, veste-se bem e consegue persuadir 

a todos com facilidade. 

Na Figura 23, apresenta o poder centralizador e superior de Cassi perante as pessoas simples do 

subúrbio, notamos que ele está se posicionado no centro e chamando a atenção para si mesmo.  
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Figura 23. Personagem Cassis sendo aclamado no subúrbio. Fonte: Lelis e Wander (2011). 
  

Destacamos o bifrontismo vivido pela por Cassi Jones que procura amigos e lugares mais simples 

a fim de se sobressair como pessoa, já que não consegue notoriedade entre os seus. A Figura 24 representa 

a inferiorização de Cassi Jones diante do seu pai, que o humilha, devido ao seu comportamento 

desrespeitoso.  
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Figura 24.  Pai humilhando Cassi Jones. Fonte: Lelis e Wander (2011). 
 

Nesta ilustração, enxergamos a discordância do pai de Cassi com relação ao seu comportamento 

pecaminoso, além da ambiguidade vivida pela personagem Cassi Jones, o qual é aclamado no cenário do 

subúrbio e humilhado junto aos seus. 

Portanto, Cassi Jones é a representação do branco europeu, do colonizador de forma caricaturada 

por Lima Barreto que critica esta elite dominante e excludente. 

A seguir, retornaremos ao conceito de resistência, analisando a invisibilidade e a objetificação da 

personagem Clara dos Anjos. 

 

Clara dos Anjos: a invisibilidade da mulher 
 

A personagem Clara é a representação do gênero feminino que sofre por ser uma mulher ingênua 

e vítima de Cassi Jones. Lima Barreto revela a existência de um sujeito colonial que nega a essencialidade 

de uma cultura e encontra uma nova cultura, passando pelo processo de hibridização.  

Clara dos Anjos é uma personagem que representa a Figura feminina sob o olhar do colonizado, 

já que ela é mestiça e educada segundo os padrões vigentes da época em que a mulher caracteriza-se por 

sua dupla subalternidade, sujeitando-se às imposições do pai, enquanto filha, e do marido, enquanto 

esposa. 

 Clara dos Anjos é a representação de uma educação tipicamente burguesa e pós-escravocrata, 

imposta por uma sociedade preconceituosa e discriminatória. 
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Clara era uma natureza amorfa, pastosa, que precisava mãos fortes que a modelassem e fixassem. 
Seus pais não seriam capazes disso. A mãe não tinha caráter, no bom sentido, para fazê-lo; 
limitava-se a vigiá-la caninamente; e o pai, devido aos seus afazeres, passava a maioria do tempo 
longe dela. E ela vivia toda entregue a um sonho lânguido de modinhas e descantes, entoadas por 
sestrosos cantores, como o tal Cassi e outros exploradores da morbidez do violão. O mundo se 
lhe representava como povoado de suas dúvidas, de queixumes de viola, a suspirar amor. 

Na sua cabeça, não entrava que a nossa vida tem muito de sério, de responsabilidade, qualquer 
que seja a nossa condição e o nosso sexo. Cada um de nós, por mais humilde que seja, tem que 
meditar, durante a sua vida, sobre o angustioso mistério da Morte, para poder responder 
cabalmente, se o tivermos que o fazer, sobre o emprego que demos a nossa existência. Não havia, 
em Clara, a representação, já não exata, mas aproximada, de sua individualidade social; e, 
concomitantemente, nenhum desejo de elevar-se, de reagir contra essa representação. A filha do 
carteiro, sem ser leviana, era, entretanto, de um poder reduzido de pensar, que não lhe permitia 
meditar um instante sobre o destino, observar os fatos e tirar ilações e conclusões. A idade, o sexo 
e a falsa educação que recebera tinham muita culpa nisso tudo; mas a sua falta de individualidade 
não corrigia a sua obliquada visão da vida. Para ela, a oposição que, em casa, se fazia a Cassi, era 
sem base. Ele tinha feito isto e aquilo; mas - interrogava ela - quem diria que ele fizesse o mesmo 
em casa de seu pai? 

Seu pai - pensava ela - estava bem empregado, relacionado, respeitado; ele, portanto, não seria tão 
tolo, que fosse desrespeitar uma família honesta, que tinha por chefe tal homem. De resto, esses 
rapazes não são culpados do que fazem; as moças são muito oferecidas... 

Com raciocínios desse jaez e semelhantes, Clara, na ingenuidade de sua idade e com as pretensões 
que a sua falta de contacto com o mundo e capacidade mental de observar e comparar 
justificavam, concluía que Cassi era um rapaz digno e podia bem amá-la sinceramente (Barreto, 
2008). 

 Neste trecho, observamos que a proposta de Barreto é denunciar a realidade social, uma vez que 

o indivíduo na posição de colonizado, vive o reflexo da marginalização. Notamos que Clara representa a 

voz feminina que era educada para ser esposa, por isso não possuía ambição e nem vontade de ser um 

sujeito autônomo, muito menos de ter voz para lutar pelos seus ideais. A personagem não se preocupava 

em ser sujeito agente, em ser dona de sua própria história e seu único objetivo de vida era o casamento. 

Assim, o trabalho ou estudo eram deixados de lado, porque a única preocupação que rondava sua 

cabecinha vazia era a crença em um amor verdadeiro. Clara não tinha a intenção de construir-se como 

indivíduo racional e integrante de uma sociedade que luta para constituir-se como nação.  

Percebemos a dupla subalternidade de Clara, que tanto era submissa ao pai, como filha; e, 

provavelmente, seria ao marido, como esposa. A educação de Clara seguia os padrões da sociedade da 

época, ou seja, mulher tinha que saber bordar e cozinhar.  Esta era a visão do sujeito colonial que aceitava 

as imposições do poder dominante. 

A descrição de Clara reitera as desvantagens de uma educação patriarcal, machista, superprotetora, 

repressiva e limitadora reservada às mulheres da época. Lima Barreto revisita a descrição de Luísa, do 

romance O Primo Basílio, de Eça de Queirós, ou a descrição de Ana Rosa, em O Mulato, de Aluísio de 

Azevedo.  

Nos quadrinhos, observamos que os adaptadores representaram Clara de maneira verossímil a 

Barreto. Na primeira aparição de Clara, a personagem está com a mãe na cozinha, inferindo-se o papel 
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dado à mulher na sociedade patriarcal, definindo o lugar da mulher que é criada para o casamento e serviços 

domésticos. 

 

Figura 25. Representação do papel da mulher. Fonte: Lelis e Wander (2011). 
 

Na Figura 25, verificamos os atributos destinados às mulheres da sociedade do século XX, vítimas 

do sistema patriarcal, como já foi mencionado anteriormente. A mulher tinha que ser dona de casa, 

responsável por servir o marido, mantendo um caráter de subserviência, tal como a relação do nobre com 

o servo da Idade Média. 

 

A objetificação do gênero feminino como resistência: a 
mudez de Clara 

 

Lima Barreto viveu na Primeira República de Marechal Deodoro da Fonseca (1889), que é 

posterior ao fim do Império e ao período escravocrata, propiciando a reflexão sobre a sociedade na 

literatura e, principalmente, sobre o papel da mulher. 
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Segundo Bonnici, um dos objetivos do discurso pós-colonial e feminista é a integração da mulher 

marginalizada à sociedade (Bonnici, 2009). Percebemos que Lima Barreto utiliza a mudez de Clara para 

problematizar a exclusão do gênero feminino na sociedade.  

Além disso, o autor se aproveita do binarismo colonizador/colonizado para mostrar que o discurso 

patriarcal prevalecia, pois a mulher era educada, voltada para os afazeres domésticos, tais como cozinhar 

e bordar, revelando o caráter submisso, reprimido e inferior. 

Segundo Jurandir Costa, na obra Ordem Médica e Norma Familiar, a medicina social atribuía como 

características femininas: a fragilidade, o recato, o predomínio das faculdades afetivas sobre as intelectuais: 

Do ponto de vista dos higienistas, a independência da mulher não podia extravasar as fronteiras 
da casa e do consumo de bens e idéias que reforçassem a imagem da mulher-mãe. Por isto, sua 
presença nas catedrais da ciência era intolerável. A mulher intelectual dava mau exemplo às outras 
mulheres (Costa, 1979). 

Os estudos de literatura pós-coloniais ampliaram a compreensão do papel da mulher, já que 

mostram o sujeito colonial submetido à superioridade do dominador. Assim, vemos Clara como vítima do 

poder persuasivo de Cassi e, alienada, a ponto de não enxergar o caráter débil e imoral do mesmo. Logo, 

podemos situar estes dois personagens dentro do binarismo colonizador/colonizado, em que o colonizado 

é a voz do oprimido. Segundo Bonnici, o sujeito e o objeto pertencem inexoravelmente a uma hierarquia 

em que o oprimido é fixado pela superioridade moral do dominador (Bonnici, 2009). Cassi, filho de pais 

portugueses é caracterizado como superior, civilizado, por isso representa o colonizador. Enquanto Clara, 

filha de mestiços, representa o sujeito colonial, inferior tanto pela raça, quanto pela cor. 

É perceptível este bifrontismo nos quadrinhos, visto que os adaptadores preocuparam-se com a 

fidelidade e com a manutenção da intenção denunciativa de Lima Barreto. Na imagem reproduzida adiante 

(26), notamos que a personagem Salustiana, mãe de Cassi Jones, sente-se superior (colonizador) em relação 

à Clara (colonizado). Os adaptadores utilizaram o plano fechado (close up), aproximando o ângulo de visão 

para a expressão facial da mãe de Cassi, afim do leitor perceber sua indignação em receber essa gente na 

sua casa, além de apresentar sua superioridade, já que Clara permanece em um plano inferior, sentada, 

cabisbaixa e pensativa. 
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Figura 26. Reação de Salustiana diante da gravidez de Clara. Fonte: Lelis e Wander (2011). 
 

Segundo Jan Mohamed (apud Bonnici, 2009), o autor da literatura pós-colonial deve dedicar-se à 

produção de estereótipos negativos do colonizador e de imagens autênticas do colonizado. Dessa forma, 

Lima Barreto cria a personagem Cassi Jones de forma estereotipada a fim de criticar o próprio sistema em 

que está inserido.  Logo, Cassi Jones representa o colonizador, possui caráter duvidoso, é prepotente, 

ambicioso, arrogante, mimado e cafajeste. A ironia de Barreto é admirável, uma vez que caracteriza 

negativamente a personagem que representa o colonizador e o discurso do poder da sociedade vigente. 

Nos quadrinhos, os adaptadores optaram em mostrar o caráter pernicioso de Cassi Jones, logo no 

início, por meio do diálogo entre o pai e a mãe da personagem na qual já notamos as opiniões divergentes, 

pois o pai julga Cassi Jones pervertido e a mãe é condescendente com o rapaz. Ainda na imagem que 

reproduzimos a seguir (Figura 27), o ângulo de visão merece destaque, pois percebemos uma 

movimentação de fora da casa para seu interior, destacando objetos e móveis sofisticados, já destacando 

a posição superior do colonizador europeu, representada pela família de Cassi Jones. 
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Figura 27. Caráter de Cassi Jones. Fonte: Lelis e Wander (2011). 
 

Retomando a obra de Bonnici que recorre a Bhabha e tece comentários sobre o sujeito colonial 

neste trecho: 
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Bhabha (1983) recusa a polaridade colonizador-colonizado e reconhece que a alteridade é ‘a 
sombra amarrada’ do sujeito e o objeto, o território da incerteza, é aproveitado pelo autor pós-
colonial para reconstruir seus personagens pós-coloniais. O hibridismo pós-colonial com sua 
subversão da autoridade e a implosão do centro imperial constroem o novo sujeito pós-colonial. 
O guianense Wilson Harris (1973) fala do sujeito colonizado como alguém que possui muitas 
facetas. A procura deste ‘eu composto’ é a nova identidade pós-colonial. A chave de tudo isto é a 
imaginação, o único e antigo refúgio de pessoas oprimidas pela política de dominação e de 
subserviência (Souza, 1994; Bonicci, 2009). 

Lima Barreto já mostrava em seus personagens o sujeito multifacetado, que além de ser 

consequência da modernidade, é o resultado do hibridismo cultural. Este sujeito híbrido que sofreu com 

a diáspora e que carrega o sentimento amargo de não pertencimento é o sujeito que formará a identidade 

do Brasil. 

 Retomando Cassi Jones, apesar de estar na posição de superior e dominar a arte de seduzir 

mulheres, era excluído de sua própria família devido ao seu caráter imoral.  

Escusado é dizer que ambas tinham um grande desprezo pelo irmão, não só pela baixeza de sua 
conduta moral - o que era merecido - mas, também, pela sua ignorância cavalar e absoluta falta de 
maneiras e modos educados. 

Em começo, o pai consentia, apesar de tudo, que Cassi, o ínclito Cassi, tomasse parte na mesa 
familiar. Ninguém lhe dirigia a palavra, a não ser a mãe. As moças conversavam com o pai ou com 
a mãe, ou entre si; e, se ele se animava a dizer qualquer coisa, o velho Manuel olhava-o severamente 
e as filhas calavam-se. 

Houve um acontecimento doloroso, provocado pela perversidade de Cassi, que fez o pai tomar a 
deliberação extrema de expulsá-lo de casa e da mesa doméstica. Não foi expulso de todo, devido 
à intervenção de Dona Salustiana; mas o foi em meio (Barreto, 2008). 

 

O modelo patriarcal de família está presente na obra, visto que tanto na família de Clara, quanto 

na de Cassi Jones, o pai detém o poder econômico, por isso é hierarquicamente superior aos outros 

membros da família. 

A personagem Clara, apesar de possuir um pai músico, não se interessava por aprender música, 

apenas transcrevia partituras a pedido do seu pai. Dona Margarida se oferecia para ensinar-lhe o ofício de 

costureira, entretanto ela mostrava-se indiferente. Essa indiferença de Clara demonstra sua aceitação e falta 

de ambição com relação ao papel da mulher na sociedade. 
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Figura 28. Dona Margarida conversa com Clara. Fonte: Lelis e Wander (2011). 
 

Nos quadrinhos, percebemos a insistência de Dona Margarida em ensinar a Clara o ofício de 

costureira e notamos a sua indiferença, no momento em que Clara a deixa falando sozinha para 

acompanhar a chegada de Cassi Jones no cenário. 

Lima Barreto destaca que Joaquim, pai de Clara, apesar de esforçar-se para educá-la segundo os 

padrões da época, não tinha diálogo com a filha, mantinha-se distante, não se importava com seus 

sentimentos, favorecendo o enclausuramento da filha. As consequências desta criação são a falta de 

individualidade e personalidade de Clara, além da ausência de ambição, pois ela não tinha projetos e 

preocupava-se apenas com um casamento. 

Por isso, não levou avante os estudos musicais da filha, os quais, por falta de convivência e tempo, 
não passaram da pouca coisa que ele podia ensinar. Mesmo ela não tinha nenhum ardor musical, 
nem de repetir, de reproduzir, nem de criar; aprazia-lhe ouvir, e era o bastante para a sua natureza 
elementar. Nem a relativa independência que o ensino da música e piano lhe poderia fornecer, 
animava-a a aperfeiçoar os seus estudos. O seu ideal na vida não era adquirir uma personalidade, 
não era ser ela, mesmo ao lado do pai ou do futuro marido. Era constituir função do pai, enquanto 
solteira, e do marido, quando casada. Não imaginava as catástrofes imprevistas da vida, que nos 
empurram, às vezes, para onde nunca sonhamos ter de parar. Não via que, adquirida uma pequena 
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profissão honesta e digna do seu sexo, auxiliaria seus pais e seu marido, quando casada fosse. Ela 
tinha bem perto o exemplo de Dona Margarida Pestana, que, enviuvando, sem ceitil, adquirira 
casa, fizera-se respeitada e ia criando e educando o filho, de progresso em progresso, fazendo 
tudo prever que chegaria à formatura ou a coisa parecida (Barreto, 2008). 

A dupla subalternância é um processo sofrido pela mulher negra em que esta é silenciada. 

Observamos o binarismo hierárquico e racial, pois Clara sofre duplamente, por ser mulher e por ser negra.  

Thomás Bonnicci comenta sobre isto na obra Conceitos Chave da Teoria pós-colonial: 

Um dos grandes debates envolve a posição de Spivak e Bhabha sobre a possibilidade de discurso 
pela mulher duplamente colonizada. Spivak (1988) mostra a impossibilidade de resgatar a voz do 
subalterno feminino ou sujeito colonizado diante do poder repressivo do colonialismo acoplado 
ao patriarcalismo (Bonnici, 2005). 

Notamos o silenciamento de Clara, que não possui voz na trama, além de não desenvolver sua 

personalidade a contento, pois é o resultado da educação patriarcal em que a Figura feminina deve 

obediência ao pai, quando solteira; e, ao marido, quando casada. Assim, a protagonista sofre a dupla 

subalternância, sendo inferiorizada na sociedade tanto pela discriminação por seu gênero como também 

pela sua classe social. 

 Lima Barreto retrata a personagem protagonista como submissa e passiva, além de deixar evidente 

que o sexo e a educação que recebera foram os verdadeiros culpados por sua personalidade fraca e pela 

ausência de perspectivas de vida.  

A imagem de Clara, que perpassa a narrativa, é a de uma pessoa incapaz de lutar por seus objetivos, 

facilmente manipulada e explorada pelo colonizador, Cassi, que representa o poder patriarcal. Soihet 

(1989) que estuda o cotidiano das mulheres pobres na cidade do Rio de Janeiro entre os anos 1890-1920, 

afirma que a História vem desmistificando estereótipos, revelando dessa maneira, outras faces, ignoradas 

pelo paradigma do sujeito universal iluminista. Com relação ao casamento, o autor já citado anteriormente 

afirma: 

o casamento era uma opção para uma parcela ínfima da população, circunscrita aos grupos de 
origem, representando a união de interesses entre a elite branca. O alto custo das despesas 
matrimoniais favorecia a concubinagem entre as camadas mais baixas da população (Soihet, 1989). 

Clara, por culpabilidade de sua educação, foi facilmente ludibriada por Cassi Jones que se 

aproveitou de sua condição “superior” para seduzi-la. Clara, em sua última fala, repensa sua condição e 

racionaliza, pois a vergonha faz com que ela reflita com lucidez. Observamos, nesta última cena, a 

transformação de sua personalidade que precisou passar pela humilhação para amadurecer e crescer como 

ser humano. 

A educação que recebera, de mimos e vigilâncias, era errônea. Ela devia ter aprendido da boca dos 
seus pais que a sua honestidade de moça e de mulher tinha todos por inimigos, mas isto ao vivo, 
com exemplos, claramente... O bonde vinha cheio. Olhou todos aqueles homens e mulheres... 

Não haveria um talvez, entre toda aquela gente de ambos os sexos, que não fosse indiferente à 
sua desgraça... Ora, uma mulatinha, filha de um carteiro! O que era preciso, tanto a ela como às 
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suas iguais, era educar o caráter, revestir-se de vontade, como possuía essa varonil Dona 
Margarida, para se defender de Cassi e semelhantes, e bater-se contra todos os que se opusessem, 
por este ou aquele modo, contra a elevação dela, social e moralmente. Nada a fazia inferior às 
outras, senão o conceito geral e a covardia com que elas o admitiam... 

Chegaram em casa; Joaquim ainda não tinha vindo. Dona Margarida relatou a entrevista, por entre 
o choro e os soluços da filha e da mãe. 

Num dado momento, Clara ergueu-se da cadeira em que se sentara e abraçou muito fortemente 
sua mãe, dizendo, com um grande acento de desespero: 

- Mamãe! Mamãe! 

- Que é minha filha? 

- Nós não somos nada nesta vida (Barreto, 2008). 

Notamos a voz denunciante de Lima Barreto nesta última fala de Clara em que, pela primeira vez, 

torna-se agente e reage frente à situação de humilhação e constrangimento pela qual ela e a mãe passaram 

Neste desfecho, a verdade é descortinada e chega como um furacão na vida de Clara, pois ela descobre 

que pessoas como ela, não são valorizadas e nem respeitadas. 

É importante salientar que cada indivíduo precisa reescrever sua história por vontade própria, pois 

não importa a raça, nem a condição social, nem o gênero, todos possuem o direito de viver com dignidade. 

Hoje em dia, ninguém é uma coisa só. Rótulos como indiano, mulher, muçulmano ou americano 
não passam de pontos de partida que, seguindo-se uma experiência concreta, mesmo que breve, 
logo ficam para trás. O imperialismo consolidou a mescla de culturas e identidades numa escala 
global. Mas seu pior e mais paradoxal legado foi permitir que as pessoas acreditassem que eram 
apenas, sobretudo, exclusivamente brancas, pretas, ocidentais ou orientais. No entanto, assim 
como os seres humanos fazem sua própria história, eles também fazem suas culturas e identidades 
étnicas. Não se pode negar a continuidade duradoura de longas tradições, de moradias constantes, 
idiomas nacionais e geografias culturais, mas parece não existir nenhuma razão, afora o medo e o 
preconceito, para continuar insistindo na separação e distinção entre eles, como se toda a 
existência humana se reduzisse a isso (Said, 2011). 

Neste trecho, Edward Said (1935 – 2003), crítico literário palestino, esclarece a como o sujeito é 

multifacetado, já que o imperialismo favoreceu ao hibridismo cultural e este diversifica a identidade do 

povo. Por isso não há razão para o preconceito e a discriminação que Lima Barreto viveu e que Clara 

sofreu. 

Nos quadrinhos, a objetificação da mulher também é clara, visto que Cassi não se importa com os 

sentimentos das mulheres que foram suas vítimas, é visível que o antagonista não se aproxima de moças 

com condição social igual ou superior a sua, julgando as moças pobres inferiores a ele. 
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Figura 29. Pensamento de Cassi sobre as mulheres. Fonte: Lelis e Wander (2011). 
 

Assim posto, constatamos a presença dos temas estudados na Literatura Pós-colonial, assim como 

o bifrontismo colonizador/colonizado, respectivamente, representado em Cassi Jones e Clara, além da 

invisibilidade e da objetificação da mulher, visto como resistência. 

Nesse contexto, a protagonista Clara aceitou a imposição de costumes, sofrendo o processo de 

aculturação, que é um comportamento de resistência de acordo com os estudos culturais. Thomas Bonnici, 

em sua obra Resistência e Intervenção nas Literaturas Pós-Coloniais, tece o seguinte comentário: 

“(...) as mulheres não podiam transpor os limites da esfera privada para se introduzirem no espaço 
exterior onde, na vida econômica, social, política e cultura, quem prevalecia era o homem”. 
(Bonnici, 2009). 

Nesta citação, Bonnici explicita que a função social da mulher era restrita na vida em sociedade e 

que o homem era o destinado para exercer os papéis principais na política, economia e cultura. Apesar 

disso, o papel da mulher na Literatura ainda é algo questionável, pois ela ainda é apresentada como a 

serviçal, a senhorinha meiga, ingênua e romântica.  

Dessa forma, esperamos que a Literatura seja o caminho para construir um novo cenário em que 

a alteridade esteja em evidência como sujeito e que não haja mais distinções nem por gênero menos ainda 

por raça, muito menos pela condição social do ser humano. 

A partir do capítulo 4, pautaremos nosso estudo sob o olhar dos filósofos Michael Foucault e 

Immanuel Kant. 
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A ordem do discurso e o iluminismo representado nas 

obras7 

 

A ficção consiste não em fazer ver o invisível, mas em fazer ver até que ponto é 
invisível a invisibilidade do visível 

Michel Foucault 

 

As contribuições de Michel Foucault são de suma importância para diversas áreas do 

conhecimento. Através delas, podemos compreender os problemas atuais e ampliar nossas reflexões sobre 

saber, poder, subjetividade, ética, linguagem, discurso e outros temas relevantes para a sociedade moderna. 

Paul-Michel Foucault nasceu em Poitiers, na França, em 1926; filho, neto e bisneto de médicos, 

decepcionou sua família ao anunciar que gostaria de ser professor de História, aos 11 anos de idade. Em 

1948, Foucault graduou-se em Filosofia na Sorbonne e um ano depois, em Psicologia. Em 1971, assume 

a cátedra de Jean Hypolite na disciplina de História dos Sistemas de Pensamento. O filósofo publicou 

diversas obras, entre as quais se destacam: História da Loucura (1961,) que foi sua tese de doutorado; As 

palavras e as coisas (1966); Vigiar e Punir (1975) e A ordem do discurso, obra que foi o tema de sua aula inaugural 

no College de France, em dezembro de 1970. Foucault deixou inacabado seu mais ambicioso projeto, 

História da sexualidade, que pretendia mostrar como a sociedade ocidental faz do sexo um instrumento de 

poder, não por meio da repressão, mas da expressão. O primeiro dos seis volumes anunciados foi 

publicado em 1976, sob o título: A vontade de saber. Em 1984, ele publicou outros dois volumes. O autor 

morreu em 25 de junho de 1984, devido a complicações causadas pela AIDS (Caixeta, 2010). 

Stuart Hall, no livro Foucault: Power, Knowledgeand Discourse, afirma que Michel Foucault não 

estudou a linguagem, mas o discurso como um sistema de representação. O estudo da representação do 

discurso é relevante para o nosso embasamento teórico. 

 Este trabalho não procura abranger toda a complexidade dos pensamentos ideológicos de Michel 

Foucault, mas sim fazer uma releitura de sua obra A ordem do discurso, aplicada ao romance Clara dos Anjos, 

de Lima Barreto. Dessa forma, vamos contextualizar o referido autor e o sistema patriarcal que permeia a 

sociedade das décadas iniciais do século XX, além de estabelecer as possíveis relações entre Michel 

Foucault, Kant, Lima Barreto e a obra homônima em quadrinhos. 

 

                                                             
7 Este capítulo, com algumas alterações, encontra-se publicado em uma revista on-line, conforme os seguintes dados: 
OLIVEIRA, Adriana Carrion de. A ORDEM DO DISCURSO E O ILUMINISMO REPRESENTADO EM CLARA 
DOS ANJOS DE LIMA Barreto, publicado em Revistas de Humanidades, tecnologia e Cultura, v.4, n.1, 2014, disponível em: 
http://www.fatecbauru.edu.br/ojs/index.php/rehutec/article/view/131 
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Contextos e discursos 
 

Lima Barreto não foi só um escritor de obra de ficção, graças ao seu espírito jornalístico, ao caráter 

denunciante e combativo de sua obra que são reflexos de seu ressentimento e sofrimento, pois era 

afrodescendente e viveu no período pós-colonial. Assim, ele escreveu sobre a história e as experiências 

vividas por pessoas comuns de sua época. Walter Benjamin, em sua obra Magia e técnica, arte e política: ensaios 

sobre literatura e história da cultura, afirma: “O cronista que narra os acontecimentos, sem distinguir entre os 

grandes e pequenos, leva em conta a verdade de que nada do que um dia aconteceu pode ser considerado 

perdido pela história” (Benjamin, 1994). Assim, Benjamim revela-nos a importância do cotidiano para as 

escrituras de cronistas da época. 

Barreto forçou os limites do que se podia dizer e escrever na sociedade brasileira e criou uma 

literatura marcada pela urgência. Ele sentia a necessidade de expressar-se e expor-se, motivado pela 

imperatividade e a autoexpressão emergencial (Hidalgo, 2008). 

Neste contexto, Clara dos Anjos era para ser o projeto mais ambicioso de Lima Barreto o qual gastou 

tempo e energia a fim de marcar presença como intelectual, reivindicando seu lugar na Academia 

(Trindade, 2012). Contudo, Barreto nunca foi aceito pela Academia que menosprezava sua obra, devido 

ao caráter informal de sua linguagem. 

Neste trecho de Diário Íntimo, Barreto revelava-se consciente de quem era e do que pretendia: 

Eu sou Afonso Henriques de Lima Barreto. Tenho vinte e dois anos. Sou filho legítimo de João 
Henriques de Lima Barreto. Fui aluno da Politécnica. No futuro escreverei a História da 
Escravidão Negra no Brasil e sua Influência na nossa nacionalidade (Barreto, 1956). 

Ainda no Diário Íntimo, segunda edição, editado por Francisco de Assis Barbosa com a colaboração 

de Antônio Houaisss e M. Cavalcanti Proença, o autor faz anotações sobre a protagonista Clara; entretanto, 

é uma versão incompleta da obra.  Os manuscritos das páginas que compõem o Diário Íntimo, bem como 

esta primeira versão incompleta de Clara dos Anjos e demais escritos, encontram-se na divisão de 

manuscritos da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. (Trindade, 2012) 

Lima recomeçou a trabalhar em Clara dos Anjos por volta de 1904, na mesma época em que 

produzia Recordações do escrivão Isaías Caminha (1909). Clara dos Anjos seria seu grande projeto, já que 

escreveria um painel sobre a sociedade escravagista do século XIX, mas a primeira versão ficou inacabada.  

A retomada ocorreu em 1920, quando o esboço do romance foi transformado em conto, publicado 

em Histórias e Sonhos (1920). A conclusão do romance Clara dos Anjos ocorreu entre dezembro de 1921 e 

janeiro de 1922, ano em que o romancista faleceu; foi publicada postumamente pela Revista Sousa Cruz em 

forma de folhetins, entre janeiro de 1923 e maio de 1924, só obtendo a impressão em livro em 1948 pela 

Editora Mérito (Trindade, 2012). 
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Alfredo Bosi comenta que há muito de crônica em Lima Barreto: ambientes, cenas cotidianas, tipos 

de café, de jornal, de vida burocrática e de linguagem desambiciosa que contribui ao gênero: 

O tributo que o romancista pagou ao jornalista (aliás, bom jornalista) foi considerável: mas a prosa 
de ficção em língua portuguesa, em maré de academismo, só veio a lucrar com essa descida de 
tom, que permitiu à realidade entrar sem máscara no texto literário (Bosi, 1994). 

A história da sociedade brasileira é caracterizada pelo estabelecimento do discurso patriarcal que 

foi legitimado pela religião cristã ocidental e transmitiu o silêncio do gênero feminino na sociedade.  

Gilberto Freire (1951, 1973) pesquisou e relatou a história da sociedade brasileira no período da 

colonização, explicitando como a família formou-se a partir do regime patriarcal e sob a influência da 

miscigenação de três culturas: indígena, europeia e africana (Alves, 2009). 

A mulher brasileira da época era subordinada e dependente do pai ou do marido, considerada 

propriedade do homem e silenciada por ele. Estudos demonstram que esse modelo patriarcal descrito por 

Freire foi considerado por várias gerações de estudiosos (historiadores, antropólogos e sociólogos 

brasileiros) como critério e medida de valor para se compreender a vida familiar ao longo do tempo 

(Sâmara, 2002). 

 E, assim como Freyre, também Sérgio Buarque de Holanda (1982) e Antonio Candido (1951) 

descreveram o conceito de família patriarcal como modelo das famílias de norte a sul do país, durante três 

séculos de história, segundo as características da grande parentela, sistema hierárquico, autoridade paterna 

prevalecente, monogamia e indissolubilidade do casamento (Alves, 2009). 

Philippe Áries (l981) declara em seu livro História Social da Criança e da Família: “Além da 

aprendizagem doméstica, as meninas não recebiam por assim dizer nenhuma educação”. Ainda segundo 

Áries, “a ausência da educação feminina pode ser explicada pela exclusão da mulher do processo educativo 

pelo menos até o final do século XVII, quase dois séculos de diferença em relação aos homens” (Aries, 

1981). 

A protagonista Clara vivia praticamente sem contato com outras pessoas, exceto os amigos de seu 

pai e de Dona Margarida, sua professora de costura. A menina era privada de alargar os horizontes e sua 

educação restringia-se à esfera doméstica. 

Observamos a educação patriarcal, advinda de um sistema pós-colonial burguês em que não se 

valorizava o conhecimento científico e sim os afazeres domésticos na educação feminina. Esse tipo de 

educação priorizava o casamento e a subalternidade da mulher, a qual era submissa ao pai, enquanto filha 

e, ao marido, enquanto esposa. Assim, Clara foi criada enclausurada, o que propiciava uma educação que 

mascarava a realidade. 

Desta forma, o discurso da sociedade vigente na educação de Clara, é demonstrado no trecho 

seguinte: 
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Era tratada pelos pais com muito desvelo, recato e carinho; e, a não ser com a mãe ou pai, só saía 
com Dona Margarida, uma viúva muito séria, que morava nas vizinhanças e ensinava a Clara 
bordados e costuras.  

 No mais, isto era raro e só acontecia aos domingos, Clara deixava, às vezes, a casa paterna, para 
ir ao cinema do Méier ou Engenho de Dentro, quando a sua professora de costuras se prestava a 
acompanhá-la, porque Joaquim não se prestava, pois não gostava de sair aos domingos, dia 
escolhido a fim de se entregar ao seu prazer predileto de jogar o solo com os companheiros 
habituais; e sua mulher não só não gostava de sair aos domingos, como em outro dia da semana 
qualquer. Era sedentária e caseira (Barreto, 2008). 

É importante ressaltar que Clara era educada seguindo o paradigma dos modelos tradicionais da 

sociedade da época, visto que quase não saía e apenas aprendia bordados e costuras. Lima Barreto era uma 

voz denunciante que pretendia alertar a sociedade para as inúmeras Claras que eram criadas em regime de 

encarceramento; por isso, eram ingênuas e, muitas vezes, sofriam devido à exploração sexual e ao 

preconceito racial numa sociedade em que o discurso do poder era imposto por uma elite conservadora, 

burguesa e elitista. 

Dona Engrácia, mãe de Clara, também era resultado deste sistema branco-burguês e excludente: 

Engrácia recebeu boa instrução, para a sua condição e sexo; mas, logo que se casou – como em 
geral acontece com as nossas moças -, tratou de esquecer o que tinha estudado. O seu consórcio 
com Joaquim, ela o efetuara na idade de dezoito anos. 

Fosse à educação mimosa que recebera, fosse uma fatalidade de sua compleição individual, o certo 
é que, a não ser para os serviços domésticos, Engrácia evitava todo o esforço de qualquer natureza. 

Não saía quase. Era regra que só o fizesse duas vezes por ano: no dia 15 de agosto, em que subia 
o outeiro da Glória, a fim de deixar uma espórtula à Nossa Senhora de sua íntima devoção; e, no 
dia de Nossa Senhora da Conceição, em que se confessava. Levava sempre a filha e não a largava 
de a vigiar. Tinha um enorme temor que sua filha errasse, se perdesse... A não ser com ela. 

Clara, muito a contragosto da mãe, saía de casa para ir ao cinema, no Méier e Engenho de Dentro, 
e outras vezes - poucas - para fazer compras nas lojas de fazendas, de sapatos e outras congêneres, 
acreditadas nos subúrbios. 

Essa reclusão e, mais do que isso, a constante vigilância com que sua mãe seguia os seus passos, 
longe de fazê-la fugir aos perigos a que estava exposta a sua honestidade de donzela, já pela sua 
condição, já pela sua cor, fustigava-lhe a curiosidade em descobrir a razão do procedimento de 
sua mãe (Barreto, 2008). 

Percebemos a condição da mulher negra e mestiça neste período histórico, tempo em que elas 

absorviam os discursos vigentes, devido à sociedade machista que defendia comportamentos excludentes. 

O discurso desta sociedade vigente era consequente de uma sociedade pós-escravocrata e pós-monárquica. 

Nos quadrinhos, Marcelo Lelis e Wander Antunes fazem a transcodificação da obra de Lima 

Barreto com a preocupação de manter o discurso do próprio autor a fim de apresentar a realidade da 

sociedade da época para os jovens leitores. 

Dessa forma, pretendemos demonstrar como a leitura de Michel Foucault é relevante para a 

compreensão do romance de Lima Barreto, já que o discurso patriarcal é predominante no referido período 

e nos quadrinhos. 
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Lima Barreto representado na Ordem do Discurso de 
Michel Foucault 

 

O filósofo Michel Foucault, em sua aula inaugural no College de France, em dezembro de 1970, 

afirma que no discurso, são menos relevantes as análises formais intradiscursivas que a preponderância 

das práticas sociais e das relações de poder: 

[...] suponho que em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, 
selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que têm por função 
conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e 
temível materialidade (Foucault, 2005). 

Na hipótese acima, Michel Foucault diz que o discurso só se efetiva em função de certos 

procedimentos de controle e delimitação, sem os quais se desfaz. Logo, entendemos que o controle impõe 

os limites, agindo de forma persuasiva. 

Na obra A ordem do discurso, o filósofo explicita esses procedimentos discursivos, os quais são 

divididos em externos e internos. 

Por um lado, entendemos que os procedimentos externos do discurso são os três grandes sistemas 

de exclusão: a interdição, a segregação da loucura e a vontade da verdade. Por outro lado, os procedimentos 

internos de controle e delimitação do discurso são o comentário, a Figura do autor e a disciplina. Logo, 

vemos que o discurso é uma forma de controle, coerção e exclusão social. 

Retomando o romance Clara dos Anjos de Lima Barreto, notamos que o discurso do poder da 

sociedade burguesa pós-escravocrata predomina e reproduz valores que perpassam pela própria sociedade, 

assim como o sistema educacional conduz à apropriação do discurso dominante, através dos costumes 

impostos para a mulher do século XIX. Logo, por meio do discurso patriarcal, vemos a tentativa de 

disciplinar o sujeito.  

A protagonista Clara é resultado deste discurso que unifica uma sociedade inteira, pois a mulher é 

vista em uma posição inferior, admitindo sua dupla sujeição tanto no papel de filha, quanto no de esposa. 

A educação feminina era focada na aprendizagem de afazeres domésticos, tais como costurar e cozinhar. 

Assim, notamos que a escolha do que se pode e não se pode dizer e fazer, é pré-estabelecida pelo discurso. 

A mulher que não aceitasse as imposições do sistema sofreria com os procedimentos internos e externos 

do discurso. 

Segundo Foucault, a interdição refere-se a determinados assuntos proibidos que não são 

permitidos no discurso: “Sabe-se bem que não se tem o direito de dizer tudo, que não se pode falar de 

tudo em qualquer circunstância, que qualquer um, enfim, não pode falar de qualquer coisa” (Foucault, 

2005). Além disso, o autor em apreço enfatiza que a sexualidade e a política são dois assuntos sobre os 

quais não se podia falar: 
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Tabu do objeto, ritual da circunstância, direito privilegiado ou exclusivo do sujeito que fala: temos 
aí o jogo de três tipos de interdições que se cruzam, se reforçam ou se compensam, formando 
uma grade complexa que não cessa de se modificar (Foucault, 2005). 

Entendemos por ritual da circunstância que há discursos que somente podem ser proferidos em 

determinadas ocasiões e direito privilegiado é o poder exclusivo do sujeito que fala, pois há certos discursos 

que só podem ser anunciados por determinados sujeitos. 

Observamos que o silêncio da personagem Clara, na obra de Lima Barreto, apresenta a interdição 

da palavra, segundo o conceito foucaultiano abordado em A Ordem do Discurso. 

Outro mecanismo que tem a função de controlar o discurso é a oposição razão e loucura.  

[...] louco é aquele cujo discurso não circula como o dos outros: pode ocorrer que sua palavra seja 
considerada nula e não seja acolhida, não tendo verdade nem importância, não podendo 
testemunhar na justiça, não podendo autenticar um ato ou um contrato, não podendo nem 
mesmo, no sacrifício da missa, permitir a transubstanciação e fazer do pão um corpo; pode ocorrer 
também, em contrapartida, que se lhe atribua, por oposição a todas as outras, estranhos poderes, 
o de dizer uma verdade escondida, o de pronunciar o futuro, o de enxergar com toda ingenuidade 
aquilo que a sabedoria dos outros não pode perceber [...] (Foucault, 2005). 

Notamos que Michel Foucault afirma que a sociedade pode considerar a palavra do louco nula e, 

a consequência, é a sua rejeição e o seu isolamento na própria sociedade.  

Lima Barreto esteve internado, pela primeira vez, no Hospício Nacional, em 1914, por 

aproximadamente dois meses, segundo o biógrafo Francisco de Assis Barbosa.  Sua segunda passagem 

pelo Hospício data de dezembro de 1919, permanecendo alii aproximadamente pelo mesmo tempo, 

conforme já comentamos. 

Durante sua primeira estada no Hospício Nacional dos Alienados, no Rio de Janeiro, Barreto 

descreveu sua experiência documentada no Diário do Hospício, recentemente publicado pela Editora 

Cosac Naify, juntamente com O cemitério dos vivos, organizado pelos professores Augusto Massi e 

Murilo Marcondez. 

Lima Barreto incomodava a sociedade porque falava sobre os excluídos e marginalizados, sua 

literatura denunciante e combativa não interessava ao poder. Vemos neste isolamento de Lima Barreto 

uma maneira de silenciá-lo. 

O hospício, que era para recolher os loucos, com o passar do tempo, passa a ser prisão. Lima 

Barreto era alcoólatra, entretanto era mandado para o hospício, lugar destinado a quem sofre das 

faculdades mentais.  

Segundo Foucault, ao controlar o discurso, observa-se um mecanismo de coerção, reforçado pelas 

instituições sociais. Todo sujeito deseja que seu discurso seja aceito como verdade; assim sua validação é 

imprescindível para a aceitação do indivíduo na sociedade. Segundo Foucault, a vontade da verdade acaba 

mascarando a vontade individual da verdade e isto se concretiza devido ao caráter institucional embutido 
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nela. Se o discurso não for aceito, corre-se o risco da exclusão. Assim, o discurso torna-se uma forma de 

dominação.  

O discurso verdadeiro, que a necessidade de sua forma liberta do desejo e libera do poder, não 
pode reconhecer a vontade de verdade que o atravessa; e a vontade de verdade, essa que se impõe 
a nós há bastante tempo, é tal que a verdade que ela quer não pode deixar de mascará-la.   

Assim, só aparece aos nossos olhos uma verdade que seria riqueza, fecundidade, força doce e 
insidiosamente universal. E ignoramos, em contrapartida, a vontade de verdade, como prodigiosa 
maquinaria destinada a excluir todos aqueles que, ponto por ponto, em nossa história, - 
procuraram contornar essa vontade de verdade e recolocá-la em questão contra a verdade, lá 
justamente onde a verdade assume a tarefa de justificar a interdição e definira loucura; todos 
aqueles, de Nietzsche a Artaud e a Bataille, devem agora nos servir de sinais, altivos sem dúvida, 
para o trabalho de todo dia (Foucault, 2005). 

 

Esses três procedimentos externos são mecanismos de controle do discurso. Eles exercem uma 

coerção na conscientização da sociedade e a sua consequência é a ausência de neutralidade dos discursos, 

pois possuem a intenção de mascarar a realidade, colocando em jogo o poder e o desejo: “Aqueles de que 

lhe falei até agora se exercem de certo modo do exterior; funcionam como sistemas de exclusão; 

concernem, sem dúvida, à parte do discurso que põe em jogo o poder e o desejo” (Foucault, 2005). 

Michel Foucault, na sua aula inaugural, faz considerações também sobre os procedimentos internos 

de controle e de delimitação que funcionam como o princípio de ordenação e distribuição. O discurso é 

submetido à dimensão do acontecimento e do acaso. Então, temos: o comentário, o autor e as disciplinas. 

Estes procedimentos são exercidos na linguagem e pela linguagem. 

O primeiro dispositivo de controle citado por Foucault é o comentário que repete o que já foi dito, 

nega a existência da interpretação e considera a linguagem transparente. 

Em suma, pode-se supor que há, muito regularmente nas sociedades, uma espécie de 
desnivelamento entre os discursos: os discursos que se dizem no correr dos dias e das trocas, e 
que passam com o ato mesmo que os pronunciou; e os discursos que estão na origem de certo 
número de atos novos de fala que os retoma, os transformam ou falam deles, ou seja, os discursos 
que, indefinidamente, para além de sua formulação, são ditos, permanecem ditos e estão ainda por 
dizer (Foucault, 2005). 

 Todos nós como indivíduos e pertencentes a uma sociedade, incorporamos valores e crenças aos 

nossos discursos, possibilitando a criação de um novo discurso. A fim de atingir o objetivo já citado, 

estamos, constantemente, remetendo-nos a outros discursos. Quase tudo o que falamos já foi dito outra 

vez, porém de forma diferente, com outras palavras. O comentário é repetir um discurso já existente. 

 Na obra A ordem do discurso, Foucault explica o princípio de autoria que consiste em que a 

individualidade do autor restringe o sentido do discurso. “O autor é aquele que dá à inquietante linguagem 

da ficção suas unidades, seus nós de coerência, sua inserção no real” (Foucault, 2005). 

Lima Barreto não era aceito pelo poder dominante, pois sua literatura denunciante incomodava o 

poder vigente. Entendemos que, no discurso, está inserido o jogo de interesse e de poder e a ideologia, 
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pois os indivíduos agem de acordo com o que lhes convêm. Logo, temos que observar as intenções por 

trás dos discursos para não sermos vítimas do próprio discurso. 

O comentário limita o acaso do discurso pelo jogo de uma identidade que teria a forma da repetição 

do mesmo. O princípio do autor limita esse mesmo acaso pelo jogo de uma identidade que tem a forma 

da individualidade e do eu (Foucault, 2005). 

Seguramente, percebemos a voz do autor Lima Barreto no romance estudado, visto que a 

discriminação sofrida em vida é refletida na sua obra e na sua posição como autor dentro da sociedade, 

pois estava sempre se expondo a fim de acusar o sistema vigente e alertar sobre os abusos que as pessoas 

menos favorecidas passavam. Assim, sua obra torna-se historicamente imprescindível para a compreensão 

da nossa história. 

O filósofo Michel Foucault escreveu um texto intitulado O que é o Iluminismo?, em 1984. Tal texto 

pretendia fazer uma releitura do opúsculo de mesmo nome escrito por Immanuel Kant, em 1783. 

No próximo capítulo, temos a pretensão de apresentar um ponto de convergência entre os textos 

citados e Clara dos Anjos, de Lima Barreto. 

 

A saída da menoridade de Clara 
 

Immanuel Kant, em 1783, escreveu uma resposta a um jornal alemão de Berlim em que 

questionava a legitimidade do casamento e provocou os intelectuais da época com a pergunta: O que é o 

esclarecimento? Kant replicou a provocação e seu texto tornou-se um livreto que se transformou em uma 

reflexão sobre a essência da modernidade, do sujeito moderno e da atualidade. 

Neste opúsculo, intitulado O que é o esclarecimento?,  Kant relata a preocupação do homem e sua 

transição do tempo das Trevas para o tempo das Luzes, do Esclarecimento. O filósofo Michel Foucault, 

já no século XX, explicita que o texto de Kant era mais uma maneira de elevar sua própria época à condição 

de objeto filosófico que uma tentativa de definir o Esclarecimento.  Assim, o próprio Foucault retoma 

Kant e escreve, em 1984, O que é o Iluminismo?  Neste texto, o autor comenta e extrai consequências 

relevantes para a compreensão do homem moderno.  

Kant define o homem moderno a partir de sua própria disposição para exercer a razão. Logo no 

início, ele define o que seria a saída da menoridade: 

Iluminismo é a saída do homem da sua menoridade de que ele próprio é o culpado. A menoridade 
é a incapacidade de se servir do entendimento sem a orientação de outrem. Tal menoridade é por 
culpa própria, se a sua causa não resistir na carência de entendimento, mas na falta de decisão e 
coragem em se servir de si mesmo, sem a guia de outrem. Sapereaude! Tem a coragem de te 
servires do teu próprio entendimento! Eis a palavra de ordem do Iluminismo (Kant, 2005). 
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Observamos que Kant define o processo de transição, que pode ser individual ou histórico, a partir 

de uma negativa, pois o homem não é menor, ele possui a razão no momento em que assume sua 

emancipação e torna-se agente da sua própria vida, sem depender de outro para guiá-lo. Assim, a definição 

de liberdade e de emancipação concretiza-se a partir da conscientização do que não se pode praticar na 

menoridade. 

Percebemos aqui um entrelaçamento entre as ideias apresentadas e os comportamentos da 

protagonista Clara na obra Clara dos Anjos, pois fica nítido em Kant que tanto a culpabilidade quanto a 

responsabilidade da situação em que cada indivíduo se encontra, é do próprio indivíduo.  

Assim, todo homem que é submetido a um direcionamento, é culpado de sua situação de 

menoridade. Entendemos que a sujeição fica exposta ao outro e, mesmo assim, o próprio indivíduo é o 

culpado. 

Clara era uma natureza amorfa, pastosa, que precisava mãos fortes que a modelassem e fixassem. 
Seus pais não seriam capazes disso. A mãe não tinha caráter, no bom sentido, para o fazer; 
limitava-se a vigiá-la caninamente; e o pai, devido aos seus afazeres, passava a maioria do tempo 
longe dela. E ela vivia toda entregue a um sonho lânguido de modinhas e descantes, entoadas por 
sestrosos cantores, como o tal Cassi e outros exploradores da morbidez do violão (Barreto, 2008). 

Na passagem acima, Barreto ilustra a menoridade kantiana, visto que Clara precisa de alguém para 

guiá-la; entretanto, os pais não conseguem fazê-lo com eficiência, pois também não são independentes e 

nem emancipados. Segundo Kant, o próprio sujeito é o responsável pela sua condição de tutela, pela falta 

de vontade e de coragem. O indivíduo tem a razão, mas não a usa. A nenhum homem falta entendimento, 

entretanto, aquele que não o usa, torna-se culpado. A consciência desta culpa possibilita a passagem para 

a realização da razão e da maioridade. Logo, o indivíduo que não tem coragem de fazer uso do seu próprio 

entendimento permanece na menoridade: 

A preguiça e a cobardia são as causas de os homens em tão grande parte, após a natureza os ter 
há muito libertado do controle alheio continuem, no entanto de boa vontade menores durante 
toda a vida; e também por que a outros se tornado fácil assumirem-se como seus tutores. É tão 
cômodo ser menor [...] (Kant, 1783). 

Retomando a personagem Clara, de Lima Barreto, observamos que através de seu comportamento 

indolente, sem intenção de adquirir conhecimento e melhorar de vida, ela própria torna-se responsável 

pela sua permanência na menoridade. Clara só sairia desta posição por deliberação própria: 

Na sua cabeça, não entrava que a nossa vida tem muito de sério, de responsabilidade, qualquer 
que seja a nossa condição e o nosso sexo. Cada um de nós, por mais humilde que seja, tem que 
meditar, durante a sua vida, sobre o angustioso mistério da Morte, para poder responder 
cabalmente, se o tivermos que o fazer, sobre o emprego que demos a nossa existência. Não havia, 
em Clara, a representação, já não exata, mas aproximada, de sua individualidade social; e, 
concomitantemente, nenhum desejo de elevar-se, de reagir contra essa representação. A filha do 
carteiro, sem ser leviana, era, entretanto, de um poder reduzido de pensar, que não lhe permitia 
meditar um instante sobre o destino, observar os fatos e tirar ilações e conclusões. A idade, o sexo 
e a falsa educação que recebera tinham muita culpa nisso tudo; mas a sua falta de individualidade 
não corrigia a sua obliquada visão da vida (Barreto, 2008). 
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Notamos nesta passagem, a intervenção do narrador que consegue uma aproximação com o leitor, 

através do uso de pronomes em primeira pessoa do plural com o objetivo de alertar sobre a necessidade 

de o sujeito tornar-se autônomo, responsável e crítico, pois o ser humano necessita desta consciência para 

conseguir atingir seu objetivo e atingir a entrada na maioridade. Assim, Barreto, revisita o pensamento de 

Kant que afirma que todo ser humano deve ter o desejo de elevar-se para constituir-se como sujeito. 

 

 A ordem do discurso e o Iluminismo nos quadrinhos 
 

Na adaptação em quadrinhos, na primeira legenda, o narrador já informa que o discurso dominante 

é o do governo, já que este não se importa com as pessoas mais humildes que moram afastadas da região 

central, enfatizando a marginalização desses indivíduos que são privados de educação e infraestruturas 

básicas. 

Observamos que a legenda possui um papel relevante na adaptação, pois apresenta o contexto 

histórico e social das pessoas que moram no subúrbio. Na imagem abaixo, temos a primeira página do 

livro em que os adaptadores na voz do narrador emitem uma opinião crítica em relação ao poder 

dominante do governo que sabe cobrar impostos dos pobres, mas não reverte isso em benefícios aos 

mesmos. 

Dessa forma, o subúrbio é representado por moradores que não possuem oportunidades de 

aquisição de conhecimento, favorecendo a manipulação do poder dominante governamental que exclui os 

moradores, deixando-os isolados e à margem da sociedade. O contexto social é transmitido para o leitor 

por meio da súplica de uma das moradoras do subúrbio para que o marido peça ajuda aos parentes, pois 

os filhos estão passando fome. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Literatura nos quadrinhos: a transcodificação de Clara dos Anjos de Lima Barreto 

 

- 77 - 

 

Figura 30. Cenário da narração. Fonte: Lelis e Wander (2011). 
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Na sequência dos quadrinhos abaixo, observamos que os adaptadores por meio de um diálogo 

entre os personagens Joaquim, Marramaque e Lafões, mostram o descaso do governo para com a 

população periférica. Não podemos deixar de notar o caráter denunciador de Lima Barreto, presentes na 

adaptação em quadrinhos, assim como a omissão do poder dominante, ilustrados nas Figuras 29 e 30. Na 

Figura 31, a preocupação dos adaptadores com o caráter denunciador de Lima continua, por meio do 

diálogo entre os personagens, deixam transparecer a falta de escolas nos subúrbios. 

 

Figura 31. A pobreza do subúrbio. Fonte: Lelis e Wander (2011). 

 

 

Figura 32. A omissão do poder dominante. Fonte: Lelis e Wander (2011). 
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Figura 33. A falta de escolas no subúrbio. Fonte: Lelis e Wander (2011). 
 

Retomando Foucault e os procedimentos exteriores de controle e delimitação do discurso, 

atentamos para Leonardo Flores que é uma auto projeção da imagem de Barreto, visto que ambos são 

alcoólatras, literatos e mulatos. Lima foi menosprezado pelos escritores da época, tendo a sua palavra 

anulada, visto que era alcoólatra e tinha sido internado em hospícios por este problema. Visualizamos a 

exclusão e a anulação do discurso tanto de Lima Barreto, quanto da personagem Leonardo Flores.   

Aparecia, também, em certas ocasiões, o Leonardo Flores, poeta, um verdadeiro poeta, que tivera 
o seu momento de celebridade no Brasil inteiro e cuja influência havia sido grande na geração de 
poetas que se lhe seguiram. Naquela época, porém, devido ao álcool e desgostos íntimos, nos 
quais predominava a loucura irremediável de um irmão, não era mais que uma triste ruína de 
homem, amnésico, semi-imbecilizado, a ponto de não poder seguir o fio da mais simples conversa. 
Havia publicado cerca de dez volumes, dez sucessos, com os quais todos ganharam dinheiro, 
menos ele, tanto assim que, muito pobremente, ele, mulher e filhos agora viviam com o produto 
de uma mesquinha aposentadoria sua, do governo federal. 

Raro era sair, porque a mulher punha todo o esforço em que ele o não fizesse. Mandava buscar 
parati, comprava-lhe os jornais de sua estimação, a fim de que ele permanecesse em casa. As mais 
das vezes, ele obedecia; mas, em algumas raras, recalcitrava, saia, com quinhentos réis em cobre, 
na algibeira, bebia aqui, ali, dormia debaixo das árvores das estradas e ruas pouco freqüentadas, e, 
mesmo, quando o delírio alcoólico o tornava forte, despia-se todo e gritava heroicamente numa 
doentia e vaidosa manifestação de personalidade: —Eu sou Leonardo Flores.  

O povo sabia vagamente que ele tinha celebridade. Chamava-o — o poeta. No começo, caçoava 
com ele, mas ao saber de sua reputação, deram em cercá-lo de uma piedosa curiosidade.  

—Um homem desses acabar assim — que castigo! — dizia um.  
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—É "cosa" feita! Foi inveja da "inteligença" dele! — dizia uma preta velha. — Gentes da nossa 
"cô" não pode "tê inteligença"! Chega logo os "marvado" e lá vai reza e "fetiço", "pá perdê" o 
homem — rematava a preta velha (Barreto, 2008). 

A imagem abaixo retrata esta mesma cena de Barreto, notamos que os adaptadores fazem uma 

releitura da obra, entretanto optam por mostrarem o preconceito e a discriminação pela cor. Nestes 

quadrinhos, Leonardo é apresentado em uma situação vexatória de embriaguez, por meio da qual as 

pessoas ao redor se sensibilizam e tem compaixão, sentimentos que se apresentam nas expressões dos 

personagens. Além disso, há o diálogo das senhoras do subúrbio que destacam as habilidades de Leonardo 

que já publicou muitos livros, entretanto permanece em uma situação deplorável. A fala “gente da nossa 

cor não pode ser inteligente que logo botam olho gordo em cima” (Lelis; Wander, 2011) mostra a exclusão 

de indivíduos marginalizados pela cor e pela a condição social. Entendemos que Tanto Lima Barreto, 

quanto os adaptadores tiveram a intenção de “gritar” para a sociedade que olhem para os invisíveis. 

Ainda observamos que as camadas menos favorecidas da sociedade, mesmo quando adquirem o 

conhecimento, são excluídas da sociedade. Percebemos que Lima desmascarava a verdade e incomodava 

a classe dominante por meio da sua vontade de verdade, pois o poder não possuía a intenção de oferecer 

conhecimento ao povo; pois, assim, ficava mais fácil a coerção e a dominação. 
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Figura 34. A decadência de Leonardo Flores. Fonte: Lelis e Wander (2011). 
 

Na sequência seguinte, pode-se notar a decadência do poeta negro conhecido como Leonardo 

Flores. Podemos associar a vida desta personagem com a do próprio Lima Barreto, que sofria por 

dependência alcoólica. As personagens mulheres negras que observam tudo da janela comentam que 
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Leonardo é muito inteligente e isto atrai inveja e olho gordo, tentando explicar a decadência do poeta que 

é marginalizado perante a sociedade. Assim, é possível apontar traços autobiográficos nesta personagem. 

Retomando ao opúsculo de Immanuel Kant, salientamos que o filósofo defende a ideia de que a 

aquisição do conhecimento leva o ser humano à consciência de sua própria capacidade, a fim de não se 

ludibriar por instituições tais como o governo ou a igreja. 

Nos quadrinhos, observamos o tom de denúncia de Barreto, alertando o leitor para a aquisição de 

consciência política e social, já que descreve com todas as letras o descaso total sofrido pela população do 

subúrbio que paga impostos e não tem escolas, hospitais ou saneamento básico nos cenários periféricos 

do Rio de Janeiro. 

 

 

Figura 35. O subúrbio. Fonte: Lelis e Wander (2011). 
  

Kant ainda enfatiza a importância de um indivíduo sair da menoridade, que segundo ele, é ter 

opinião própria sem depender de outro para ser conduzido. Dessa forma, recuperamos da Literatura Pós-

colonial o conceito de objetificação da mulher, com o qual os adaptadores atingiram o mesmo objetivo de 

Barreto ao sequenciar as vicissitudes de Clara. 

Nos quadrinhos abaixo, destacamos a Figura de Dona Margarida, uma mulher de fibra e que, 

mesmo viúva, leva uma vida mergulhada no seu ofício de costureira, sempre lutando para uma vida melhor 

ao lado de seu único filho Ezequiel. 
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Figura 36. A disposição de Dona Margarida em ensinar um ofício para Clara. Fonte: Lelis e Wander 
(2011). 
 

Entretanto, Clara não se interessa por aprender uma profissão e ser independente financeiramente. 

Dessa forma, adentramos no conceito de menoridade de Kant, que defende a ideia de que a culpa do 

indivíduo permanecer nesta posição, é dele próprio.  

Nesse contexto, Clara só se conscientiza de sua situação de mulher, pobre e negra, no momento 

da última cena, na qual tanto Barreto e o adaptador mantem a última fala da obra que é “Nós não somos 

nada nesta vida” (Barreto, 2008). Nos quadrinho, é retomada a primeira cena em que há uma visão 

panorâmica do subúrbio onde ele representa a insignificância e a desvalorização da vida de moradores que 

lutam para sobreviver. 
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Figura 37. Desfecho. Fonte: Lelis e Wander (2011). 
 

Portanto, notamos como se tivesse ocorrido uma descoberta por meio da necessidade de se 

enfrentar a gravidez inesperada, levando a necessidade do amadurecimento de Clara. 
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Considerações Finais 

 

É fomentadora a luz que os estudos contemporâneos de Literatura podem proporcionar a cada 

revisitação de obras.  O objetivo deste estudo não foi esgotar o assunto, visto que a transcodificação de 

obras literárias mantém-se em um mercado crescente e promissor, entretanto buscamos analisar e 

comparar Clara dos Anjos, de Lima Barreto, em dois contextos, isto é, o histórico-social e a transcodificação 

de gênero. 

Nesta perspectiva, partimos em defesa da ideia de que a obra adaptada em quadrinhos não é menos 

valorosa que a original, pois apesar de terem sido escritas em épocas diferentes, as intenções de 

desmascarar a realidade da sociedade vigente, denunciando a realidade são mantidas. 

Dessa forma, o estudo perpassou pelas Literaturas Contemporâneas, no primeiro capítulo, 

contextualizando-as e relacionando-as com a narrativa em questão. Constatamos que tanto a Literatura 

Comparada, a Literatura Pós-colonial e a Feminista caminham lado a lado a fim de ampliar os nossos 

horizontes e refletirmos sobre o papel da mulher do século XX. 

No segundo capítulo, adentramos para o universo da adaptação e verificamos que é necessário a 

recontextualização das obras literárias, já que elas constituem a nossa herança cultural e o jovem tem o 

direito de conhecê-las, mesmo que partindo de uma transcodificação. Constatamos que os adaptadores 

fizeram pesquisas históricas e sociais a fim de conseguirem retratar com fidelidade a obra. Nesta 

perspectiva, analisamos alguns recursos próprios da linguagem quadrinística, além de alguns 

procedimentos de adaptação, que foram utilizados. De fato, as intenções do autor da obra de partida foram 

mantidas, mesmo com a supressão de muitas cenas. Entretanto, este procedimento é plausível no processo 

de adaptação. 

No terceiro capítulo, comprovamos a construção da relação hierárquica do sistema patriarcal em 

que Clara e Cassi Jones pertenciam, pois este representa o colonizador e   aquela o colonizado.  Assim, a 

mulher cumpria seu papel resignadamente, pois era submissa e educada para ser uma boa esposa, 

cumprindo suas funções no lar. Dessa forma, a literatura colonial  possibilitou a análise das  idiossincrasias 

do colonizador (Cassi Jones) e  imagens autênticas do colonizado (Clara), como explicita Bonnici:  “(...) as 

mulheres não podiam transpor os limites da esfera privada para se introduzirem no espaço exterior onde, 

na vida econômica, social, política e cultura, quem prevalecia era o homem” (Bonnici, 2009). 

Logo, a função social da mulher, sobretudo apresentada pelas mais diversas literaturas ainda é algo 

questionável, pois esta ainda é apresentada como a serviçal ou a senhorinha meiga e romântica ou a mulher 

do lar que está à disposição dos seus “senhores” e “donos” (sociedade patriarcal), pronta para a reprodução 



Literatura nos quadrinhos: a transcodificação de Clara dos Anjos de Lima Barreto 

 

- 86 - 

e a perpetuação masculina.  Assim, este cenário pode ser transformado e a Literatura é capaz de cumprir 

este papel por meio de autores que instigam o pensamento crítico e reflexivo. 

Dentro deste contexto, constatamos a urgência de Barreto em denunciar o preconceito e a 

discriminação, sofrida pelos marginalizados e excluídos que constituíam uma comunidade advinda da 

sociedade escravagista e elitizada. 

Os pensamentos de Michel Foucault e Immanuel Kant foram de suma importância para o 

entendimento do discurso do poder e da responsabilidade do ser humano na busca do conhecimento a 

fim da construir uma sociedade autônoma e capazes de tomar decisões sem a influência das instituições. 

De acordo com o exposto, o discurso de poder da sociedade burguesa pós-escravocrata era elitista 

e discriminatório, pois predominavam valores do sistema patriarcal.  Neste contexto, estão inseridos além 

da discriminação do gênero feminino, o da raça e da condição social. 

Dessa forma, a mulher subalterna perde a voz, tornando-se totalmente deslocada da política de 

informações e alvo da manipulação do grupo dominante. Clara foi alvo fácil de Cassi Jones e não podemos 

perpetuar tal situação no cenário contemporâneo da nossa sociedade. 

Os dilemas da sociedade republicana estão presentes em ambas as obras estudadas e destacamos a 

importância da herança cultural deixada por Lima Barreto e transcodificada pelos adaptadores com intuito 

de que obras de igual valia não se percam no tempo. 

Constatamos que a aceitação de obras adaptadas é questão de tempo, pois o mundo do jovem 

contemporâneo é conectado, interligado, visual e rápido. Dessa forma, entendemos que a apropriação da 

cultura pelo jovem é possível por meio da transcodificação de obras literárias, já que as principais funções 

narrativas permanecem. Portanto, a transcodificação proporciona a oportunidade de perpetuarmos a nossa 

identidade cultural, por meio de releituras de obras literárias em gêneros diversos e em outras mídias, não 

só em quadrinhos, mas também em filmes, vídeo games e texto dramático. 

Ainda nestas considerações finais, julgamos oportuno elucidar a importância do nosso estudo em 

sala de aula, contribuindo para a nossa formação como profissional da educação, pois a teoria estudada foi 

transformada em prática pedagógica e proporcionou aulas mais críticas e reflexivas. 

Em pleno século XXI, ainda nos deparamos com Claras que clamam por uma voz ativa, que 

possuem uma herança histórica enclausurada no sistema patriarcal e que lutam por liberdade e equidade. 
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este livro, estudamos o processo de 

transcodificação para os quadrinhos 

da obra clássica Clara dos Anjos, de 

Lima Barreto, publicado em 1948. Os 

adaptadores da versão em quadrinhos são Lelis 

e Wander Antunes, publicado em 2011 pela 

editora Companhia das Letras. 

No estudo comparativo das versões 

mencionadas, observa-se que as adaptações não 

necessitam de total fidelidade à obra de partida, 

sendo submetidas às técnicas e processos de 

criação, utilizando-se de recursos próprios dos 

quadrinhos para se chegar a uma outra obra. 

Além disso, o mercado editorial dos quadrinhos 

está em constante ascensão devido à sua 

aceitação pelos jovens, já que a linguagem dos 

quadrinhos se aproxima mais do mundo juvenil.  
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