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RESUMO

O escopo da pesquisa é abordar o liame entre direito e literatura em que por meio do estudo desta relação o operador de direito cria 
possibilidades de enxergar novas ópticas de avaliar e contextualizar a prática jurídica através de uma análise mais profunda acerca da identidade 
do negro na sociedade atual e o papel destes cidadãos, que tem registrado na literatura brasileira, o caminho, a luta e a glória que percorreram 
ao longo da história. Em cada obra lida e apreciada é possível identificar o negro como uma parcela do corpo social que espelha mudanças na 
sociedade e reflete no ordenamento jurídico. Não obstante, é possível ainda identificar a manutenção dos costumes, pensamentos e padrões 
sociais que estão presentes na sociedade atual. Destarte, o artigo busca formas de compreender os anseios que cercam o fenômeno jurídico. 
“Clara dos Anjos” foi selecionada para representar a figura da mulher negra e contraditar ao dogma da neutralidade judicial, esta seleção levou 
em conta além do tema, da importância literária da obra, do contexto na qual o autor viveu e do qual a obra foi escrita, o desafio de ampliar o 
campo de visão sobre uma obra já conhecida, embasada nos textos teóricos elencados, enxergando-a agora através do fenômeno da justiça e da 
relação entre direito e literatura. A enunciação de Lima Barreto na sua vasta obra, e aqui especificamente em Clara dos Anjos, foi traçada pela 
denúncia contra as discrepâncias e os preconceitos sociais que faziam, e de certo modo, ainda faz, parte de uma sociedade limitante, em que a 
valoração da ideia de justiça à época, ofuscava as camadas mais carentes da sociedade. Este recorte foi o ponto de partida para direcionar este 
artigo, na linha de pesquisa de “Direito e Literatura”, na qual se busca entender “O negro em movimento na sociedade por sua identidade: a 
partir das relações discursivas entre direito e literatura”, e no desenvolvimento dos encontros e trabalhos desenvolvidos direcionou-se para este 
recorte, que apesar de ainda não concluso, já vê os frutos desta reflexão proporcionada pela união dos campos do saber, a quebra de paradigma 
e a nova vertente de estudos que são possíveis quando a literatura é vista pelas lentes dos fenômenos jurídicos e as normas doutrinárias do 
direito. Justamente pelo caráter valorativo da justiça, que por si só já dificulta a ampla neutralidade desta. Este artigo poderá ser de grande 
importância dentro do espaço acadêmico que estou inserida e tenciona servir de reflexão para o entendimento da sociedade atual, através do 
conhecimento por meio da literatura de Lima Barreto, de como esta sociedade era no século passado e de como isso se refletiu no atual corpo 
social e para prática jurídica, lembrando a conhecida máxima “o Direito existe em função da sociedade, não a sociedade em função do Direito”
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