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Clara dos anjos e as Cores de lima

Resumo

O presente texto tem por objetivo explorar o uso feito pe-

lo escritor Lima Barreto das cores, entendidas como cores 

sociais, no conjunto de sua obra. O autor não só introduz 

matizes de cor com grande regularidade, como explora to-

nalidades diferentes e as vincula a situações sociais e a 

leituras próprias do contexto do pós-abolição em que viveu. 

Como sabemos, no Brasil, cores comportam-se como mar-

cadores sociais de diferença, acondicionando elementos 

socioeconômicos, regionais, de gênero, mas também inter-

pretativos, pois carregam categorias acusatórias e estéticas 

– sempre diacríticas. Na mesma medida em que traduzem 

hierarquias sociais, tais cores sociais repõem ambivalên-

cias próprias ao contexto e à sua manipulação por indiví-

duos que se autoclassificam, em especial as ambivalências 

acionadas pelo próprio criador de personagens como Cla-

ra dos Anjos e Policarpo Quaresma.

Clara dos anjos and lima’s Colours

Abstract

The present text examines the use of colours, in the sense 

of social colours, in the work of the writer Lima Barreto. 

Not only does the author introduce hues of colour with 

considerable frequency, he also explores different tonali-

ties and connects them to social situations and his own 

readings of the post-abolition context in which he lived. 

As we know, in Brazil colours function as social markers 

of difference, encompassing socioeconomic, regional and 

gender factors, but also interpretative elements, since they 

also contain accusatory and aesthetic categories – always 

diacritical. At the same time as they translate social hier-

archies, so these social colours also reinvest their own 

ambivalences in social contexts and in their manipulation 

by self-classifying individuals, especially the ambivalenc-

es mobilized by Lima Barreto himself, the creator of char-

acters like Clara dos Anjos and Policarpo Quaresma.


