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RESUMO: Os primeiros esboços de ficção de Lima Barreto encontram-se no Diário Íntimo e 

acompanham pari passu o exercício de criação de si mesmo no diário. Este trabalho pretende 

mostrar como modelos similares de concepção da subjetividade atuam na percepção/construção 

do eu e na criação destas primeiras tentativas de personagens. Longe da acusação de 

“personalismo” que lhe fez a crítica da época, e até contrariamente a ela, a intenção é pensar 

como uma certa noção de subjetividade funcionou como vaso comunicante entre a experiência 

individual, fortemente enraizada no contexto histórico pós-abolição no Brasil, e a ficção de 

Lima Barreto. Devido a isso, o autor seria o primeiro a produzir ficção no Brasil juntando, ao 

mesmo tempo, o estudo e a denúncia dos problemas que ele enfrentava diretamente no cotidiano 

(o romance como forma de conhecimento de si e do mundo contemporâneo) e o ânimo 

polêmico do humanismo iluminista, perceptível na atitude e dicção críticas. A conclusão é que 

Lima Barreto fez romances sociais norteado por inquietações próprias e muito marcantes, tendo 

incorporado como nenhum outro até então – por afinidade, não apenas por influência -- aquela 

atitude que levou os melhores escritores românticos europeus ao romance. 
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Em trabalho anterior, procurei mostrar que Lima Barreto, enquanto planejava e 

rascunhava seus romances, exercitava também no Diário a construção de um eu, que se 

descobria e elaborava como indivíduo a partir de um profundo sentimento de 

inadaptação social (2013). O autor registrava e analisava minuciosamente seus 

sentimentos e inclinações, assim como as relações com as pessoas ao redor.  Desde 

entre a família, até a escola, no trabalho depois, mapeou desencontros, separações e 

distâncias entre ele e os outros, ora vendo-se em vantagem, ora em desvantagem em 

relação aos demais. Com isso, foi articulando um conjunto de valores para si mesmo e 

ao mesmo tempo perscrutando um mundo mais complexo, social e psicologicamente. 

A anotação atenta de si no diário, a tentativa distanciada de penetração nos 

próprios sentimentos e pensamentos, de definição de seu lugar (deslocado) entre os 

outros, não difere muito dos métodos de criação de uma personagem. É também um 

exercício da inteligência lidando com os materiais de uma subjetividade, no caso os da 



 

sua própria. Os materiais do diário e dos esboços ficcionais são tão imbricados nessa 

tarefa construtiva, que justificaram a decisão editorial de juntá-los no mesmo volume1, 

seguindo a cronologia definida pelo escritor, que datou e organizou seus manuscritos. 

Considerando isso, o objetivo deste trabalho é investigar os primeiros esboços de ficção 

de Lima Barreto, que cobrem o período de 1900 a 1904, em sua relação com a escrita de 

si. 

O primeiro esboço de ficção, datado do ano de 1900, é anterior aos registros de 

diário preservados, que se iniciam apenas em 1903, depois de Lima Barreto abandonar a 

Escola Politécnica. Nesse intervalo, ele chegara a participar da diretoria da Federação 

dos Estudantes, fundada em 1901, e tornara-se cronista no jornal de estudantes A 

Lanterna, onde se destacava pela pena ferina, dirigida aos colegas e aos professores. Em 

1903, com o pai doente, ele abandona a Escola e se submete a um concurso para a 

Secretaria da Guerra. Só em 1904, quando a vida se estabiliza com os modestos 

rendimentos de funcionário público, ele retorna às tentativas de ficção.  

Em 1900, Lima Barreto tinha dezenove anos e, desde 1897, era aluno da Escola 

Politécnica, local que escolheria como ambiente de sua primeira tentativa de ficção. O 

esboço encontra-se numa espécie de entrada de diário, datada de 02.07 (BARRETO, 

1993, p. 7-11). A narrativa inicia com uma descrição do Largo do São Francisco, onde 

ficava a Politécnica, do ponto de vista de um narrador que está na entrada da Escola e vê 

os estudantes chegarem. Antes do início das aulas, eles se agrupam para conversar no 

pátio. O narrador olha de fora para esses grupos e descreve o teor das conversas, como 

um bom conhecedor desse ambiente de estudantes: “a trepação”, que seria “uma 

variante da maledicência nacional” (falar mal sem ódio, sem razão e sem causa); a ópera 

italiana; e, por último, as disputas em torno da matemática, com três tipos de 

contendores, os paradoxais, os positivistas e os euclidianos ortodoxos. Depois dessa 

descrição geral de costumes e de tipos, o narrador faz uma avaliação do significado 

dessas disputas e compara o esforço dos estudantes com aquele feito nas universidades 

                                                           
1 “Quanto aos acréscimos [à nova edição do Diário íntimo], entendemos de juntar, às anotações da vida 

íntima e notas de leitura, os esquemas de romances frustrados, primeiras tentativas do ficcionista, ainda 

em plena juventude, seguidos às vezes de capítulos inteiros, talvez completos, ao lado de outros apenas 

esboçados.” (Da “Nota Prévia”, escrita por Francisco de Assis Barbosa (BARRETO, 1956, p. 20).  



 

europeias, quando chegara a obra de Aristóteles. Tratava-se lá como aqui de um 

“obscuro trabalho de disciplina mental” (p. 9). Num momento seguinte, as aulas 

começam e o foco narrativo aproxima-se de um desses grupos que permaneceu no pátio. 

A primeira situação narrativa é uma conversa entre estudantes. A primeira e mais 

importante personagem que aparece é Fernando Amoreira, que se destaca pela verve. 

Era um “temperamento singular”, que não se deixava abalar nem pelas reprovações. 

Tinha uma “teoria risonha” para tudo. “Ninguém como ele seguia as nuances de uma 

ideia, ninguém como ele buscava com tanto afinco a contradição entre duas opiniões 

respeitáveis.” (p. 10). A irreverência tornava Fernando um temperamento singular e o 

destacava dos demais, trazendo-o para o centro da roda de estudantes e para o foco do 

narrador. A liberdade de pensamento o individualizava: “Era um espírito livre e solto, 

desapegado de todas as certezas, inclusive a científica.” (p. 10) Esta figura, primeira a 

aparecer num esboço de juventude do escritor, seria um dos valores mais arraigados e 

duradouros de sua ficção. 

Entre as risadas e maledicências dos estudantes, outra personagem entra em 

cena, anunciada com pilhéria pelos colegas. “Lá vem o Brandão, o Spinosa...”, diz 

Fernando, e outro acrescenta: “O príncipe negro”. A caracterização da nova personagem 

era o tipo do filósofo, intelectual negro e altivo. Osvaldo, um colega, o defende da 

crítica dos outros, que o consideram “muito orgulhoso”. Diz que o orgulho nele é “força 

motriz”, “arma de defesa”, “escudo”, “impulso que o fará ir para frente e para cima”. (p. 

10) “Um positivista” diz que o orgulho era um “pendor egoísta”. Acerta, em parte. O 

orgulho era, no romance, um pendor individualista. O próprio Brandão, quando chega e 

é inquirido, define a vida como uma “escalada de Titãs”. (p. 11) Este é o fim do 

episódio e da conversa entre os estudantes. Depois, não encontraremos mais esboços 

desse tipo, na forma de diálogos, ou de cena, mas antes sumários narrativos ou mesmo 

esquemas, planos para a composição. 

Nesse primeiro rascunho de narrativa, escrito quando Lima Barreto tinha apenas 

dezenove anos, aparecem já dois tipos de personagens que seriam centrais em suas 

narrativas efetivamente realizadas: o livre pensador e o jovem negro, orgulhoso e 

ambicioso. São dois tipos que se individualizam no grupo por força de qualidades 



 

particulares: a irreverência e o orgulho. Embora a narrativa parta de elementos 

autobiográficos (a Escola Politécnica, os estudantes), existe uma atitude configuradora 

nesse narrador, que constitui figuras com que examina, relativiza e valora o ambiente, 

assim como as ações e posições umas das outras. A escolha e projeção desses tipos, 

necessários à configuração do romance, inserem a narrativa numa dimensão ficcional, 

mais que o fato de existirem ou não modelos reais para elas.  

O romance, como gênero, é aqui entendido no sentido proposto por Georg 

Lukács e desenvolvido por Ian Watt, de uma relação entre indivíduo e sociedade. Para o 

Lukács da Teoria do romance (2000), a ênfase estava na possibilidade de uma forma 

que não resolvia, mas conseguia se constituir apesar da cisão entre a alma e o mundo. 

Para o Lukács depois dos anos 30, essa relação configuradora do romance deveria 

oferecer a possibilidade de conhecimento e crítica da sociedade (LUKÁCS, 2011). Já 

Ian Watt enfatiza a importância do individualismo como valor para que o romance se 

propusesse e configurasse na forma do relato verdadeiro de uma experiência individual. 

Isso que Watt chamou de realismo formal seria o fator de diferenciação do romance em 

relação às narrativas anteriores. (WATT, 1990, p. 11-33). Por isso, quando Lima 

Barreto inicia seu primeiro esboço de ficção propondo dois tipos de indivíduo, ele já 

projeta seu material na perspectiva da ficção romanesca, independente de onde vem esse 

material, se de observações, se de outros romances, se da própria experiência do 

escritor. Era uma forma de investigar a vida, a partir da proposta de certa relação entre o 

indivíduo e a sociedade.   

O trecho é curto e a narrativa pouco se desenvolve, mas o primeiro embrião de 

conflito seria entre o estudante negro orgulhoso e a má vontade de alguns colegas diante 

de seu “pendor egoísta”, ou seja, diante de seu individualismo. Quem o acusa é “um 

positivista”; O amigo de Brandão, Osvaldo, que o defende, é do norte. São relações 

entre pessoas de várias origens, mas de posição igual no grupo, já que todos são 

estudantes. Nem mesmo os professores aparecem nesse momento. O primeiro enfoque 

não é sobre as relações de poder, mas sobre esse jogo de afinidades e diferenciações 

entre os jovens no meio estudantil.  



 

Novas anotações de diário só aparecem com data de 1903, ano marcante na vida 

de Lima Barreto, quando seu pai se aposentará por invalidez, devido a problemas 

psiquiátricos, ele abandonará a Escola Politécnica e terá de assumir a responsabilidade 

pelo sustento da casa, para isso tornando-se funcionário público. Esboços de ficção 

aparecem mais tarde, entre os papeis de 1904. Um deles retoma a personagem Brandão, 

o estudante orgulhoso da Politécnica, do esboço de 1900. É a história das origens da 

personagem, em forma de sumário narrativo. Começa assim: “Tito Brandão da Silva 

nascera no Rio de Janeiro, de uma dessas famílias da pequena burguesia carioca.” 

(BARRETO, 1993, p. 28) A mãe chamava-se Clara e o pai, Miguel. Pode-se dizer que, 

afora um ou outro detalhe, um ou outro disfarce, a história de Tito Brandão é a mesma 

da família de Lima Barreto: nascimento irregular da mãe no seio de família 

aristocrática, os pais ambos mulatos, a morte prematura da mãe, os sonhos do pai de 

doutorado para o filho, os irmãos. Tudo isso faz parte também da biografia de Lima 

Barreto. Esse esboço, de fato, avança pouco em termos de construção ficcional. É 

menos ficção que o de 1900, pois o trabalho de composição restringe-se a pequenas 

modificações e disfarces superficiais, mudança de nomes e de detalhes em relação à sua 

própria biografia. 

Nos papeis de 1904, aparece também o planejamento de um romance. Há uma 

lista de personagens, com uma descrição delas, e a tentativa de estabelecer datas para 

alguns acontecimentos ligados àquela que seria a protagonista: Clara dos Anjos. 

Descrita em primeiro lugar na lista, como “mulher, mulata, 23 anos”, aparecem para ela, 

no plano, três datas: a do nascimento (1868), a da morte do pai (1887) e a do 

defloramento (1888, 12 ou 13 maio). A história de Clara, ao que parece, é a primeira 

tentativa de ficção que se distancia mais da biografia de Lima Barreto, embora a 

inspiração para a situação frágil da mulher mulata possivelmente tenha vindo daquele 

sumário narrativo anterior, em que ele escondera o nome da própria mãe sob o nome de 

Clara. As coincidências, entretanto, terminavam aí. A história era outra. Embora fosse 

uma história de defloramento, como a do romance que viria a ser realizado, este fato 

seria apenas o primeiro de muitos outros, em um romance com muito mais ações. Era 

uma história de pessoas pobres, passada no subúrbio, com uma protagonista mais 



 

madura, que, a julgar pela breve descrição do plano, primeiro se amiga com um 

português que retorna à Europa, com quem tem uma filha, depois se casa com um tipo 

malandro, jogador e bêbado, que gasta o pecúlio que lhe deixara o português, e por fim, 

viúva, casa-se novamente com um pedreiro de 50 anos que, envelhecido e sem poder 

trabalhar, ela sustenta lavando roupa. A filha dela, Iracema, foge com um cabo de 

polícia, depois é abandonada, prostitui-se e morre. (p. 31)  

Como se pode perceber, é o enredo de um romance naturalista, que Lima Barreto 

não realizaria. A Clara efetivamente criada é mais jovem, quase uma menina, e o ápice 

de sua história é o defloramento, quando ela adquire a consciência de sua condição de 

mulher negra numa sociedade racista. É bem possível que o modelo para esse romance, 

da maneira como foi concebido, tenha sido Aluísio Azevedo e também Émile Zola, a 

julgar pela profissão final de lavadeira, com que Clara sustenta o marido inválido. Mas 

aquelas primeiras tendências de romance, que se apresentaram no esboço de 1900, 

tendências de um modelo mais individualista e subjetivista de romance, talvez tenham 

desviado o plano naturalista de um movimentado enredo envolvendo gente pobre 

trabalhadora para uma história de tomada de consciência individual e amadurecimento, 

em meio social modesto, mas não pauperizado ou marginalizado.  

Soa familiar também, neste primeiro planejamento de Clara dos Anjos, a gente 

Sá Bandeira: o pai, “pequeno empregado”, que era padrinho de Clara; Edmundo Neves, 

o raisonneur, amigo de Armando Sá Bandeira, “poeta de jornais pequenos”, e ainda a 

velha Cipriana de Sá Bandeira. Essas personagens lembram muito o universo do 

romance de Vida e morte de M. J. Gonzaga de Sá, até pelo nome Sá, que tanta 

importância tem no romance depois realizado. Gonzaga de Sá é o raisonneur, 

empregado público modesto, apreciador de pequenas revistas obscuras, que vive com 

sua irmã, uma senhora idosa, solteira como ele, e é amigo de um jovem funcionário, 

mulato, inteligente e ambicioso.  

Outro plano de romance, do mesmo ano, está centrado na figura de Brandão. O 

primeiro nome do protagonista muda de Tito para Marco Aurélio. No plano, o primeiro 

capítulo está dedicado à família Brandão, que poderia corresponder àquele rascunho 

baseado na vida de Lima Barreto; o segundo seria uma retomada da infância e da 



 

juventude de Marco Aurélio, a partir do encontro com uma antiga conhecida. Aqui 

apareceriam “A rua. A escola, as pressões.” (BARRETO, 1993, p. 36), o que se 

aproxima do trecho de 1900. O capítulo seguinte prevê a formatura de Marco Aurélio, 

do que se depreende que o conflito central não terá relação com essa etapa de sua vida. 

E, de fato, o enredo se encaminha para uma história de sedução, ao que parece da irmã 

de Marco Aurélio, Alice, por um poeta chamado Mendonça. A moça engravida, ele não 

quer casar e ainda tenta depois envenenar o filho. Um outro irmão assassina o poeta. 

Esta seria “a queda dos Titãs” (p. 36). 

    Continuidades e desdobramentos de personagens, temas e problemas mostram 

que Lima Barreto vinha trabalhando desde muito jovem os elementos de uma ou várias 

narrativas. O problema da mulata seduzida parece ter sido o que primeiro que se impôs 

como elemento dramático, inclusive sobre o problema da ascensão social, figurada 

como escalada de titãs no primeiro esboço. No plano de romance que estamos 

comentando, a ascensão é difícil mas não problemática, uma vez que ela ocorre (Marco 

Aurélio se forma, apesar das pressões) e a queda é ocasionada por um problema 

familiar, social, que tem a ver com o lugar da mulher negra na sociedade.  

Noutro plano, do capítulo I, que seria sobre a família Brandão, aparece um 

resumo das características das personagens. Marco Aurélio é orgulhoso, bom, talentoso 

e triste por ver seu povo “sem força, sem coragem, sem ânimo”; Pedro, o irmão, é a 

figura do “capadócio, tocador de violão, capoeira, altivo e corajoso, mas inútil”; Alice é 

passiva e não conhece bem sua situação, numa caracterização já bem próxima da Clara 

dos Anjos que seria afinal concretizada. Aparecem também a tia, doce e pessimista, e o 

velho africano dedicado, figuras assíduas nos romances de Lima Barreto. (BARRETO, 

1993, p. 36-37) 

Por esses planos, é possível ver que a história do estudante negro, orgulhoso e 

talentoso, esteve junta inicialmente com a história da moça negra seduzida, argumentos 

que depois se separariam para dar origem a dois romances diferentes. A história de Tito 

ou Marco Aurélio, embrião do romance de Isaías Caminha, acabou se desenvolvendo de 

maneira autônoma e sendo finalizada mais cedo. Foi o primeiro romance a ser 

publicado, em 1909. A narrativa de Clara dos Anjos demoraria mais para ficar pronta. 



 

Em vida do autor, seria publicada como conto em 1920 e, como romance, apenas 

postumamente.  

 Um rascunho de narrativa intitulada Marco Aurélio e seus irmãos modifica a 

história planejada num ponto fundamental: Marco Aurélio (ou Tito) não se forma. Já 

escriturário num asilo, frustrado, ele se lembrava “de seu curso perdido, das suas 

esperanças de posição e consideração”. (BARRETO, 1993, p. 38) O narrador critica 

acerbamente os processos escolares e a “nobreza universitária”, assim como “a galeria 

do pessoal superior” do asilo: o ecônomo, o médico. A malha das relações sociais que 

impõe uma derrota ao titã (o jovem orgulhoso) assume uma feição de problema que não 

tinha nos rascunhos anteriores. É possível que só tenha aparecido assim a Lima Barreto, 

quando ele teve de desistir do curso, em 1903, e que as dificuldades para a formatura do 

jovem talentoso fossem vistas num primeiro momento como obstáculos a vencer (numa 

escalada titânica), mas não propriamente como problema. Essa nova visão, oriunda da 

experiência individual, deve ter possibilitado a autonomização da história de Marco 

Aurélio. Esta passaria a se desenvolver dramaticamente no âmbito de seus próprios 

problemas, sem recurso à sedução e ao assassinato, fatores de queda nos primeiros 

rascunhos. 

É também possível que essa nova direção tenha influenciado a própria história 

de Clara, na qual se mantêm a sedução e o assassinato, mas cujo foco é o 

amadurecimento da menina, a tomada de consciência de sua condição, portanto a 

reafirmação do indivíduo num contexto de determinações sociais. 

A inflexão que acontece nos planos dos romances, possivelmente oriunda de 

uma mudança na experiência individual, não concorre para o enfraquecimento da 

narrativa como ficção, mas para a retomada de certas tendências que já estavam 

presentes desde o início. A consideração das relações sociais como problema foi o que 

possibilitou a recuperação das tendências individualistas do primeiro esboço. Na 

ausência dessa “malha”, ou desse “cipoal” como a denominava Isaías, a narrativa 

procurava ancorar-se em acontecimentos, do tipo da sedução da donzela ou do 

assassinato, com certo recuo da subjetividade. É possível perceber isso claramente 



 

quando se comparam os romances Recordações do escrivão Isaías Caminha e Clara dos 

Anjos.  

Esta abordagem, portanto, procura rever a ideia de “personalismo” relacionada à 

obra de Lima Barreto, considerando que os dados da experiência pessoal, mas sobretudo 

a elaboração que o escritor fez dela, são elementos de força em sua narrativa, inclusive 

em termos de construção ficcional. Lima Barreto juntou a ideia de fidelidade a 

contextos dos naturalistas e a forte valorização de uma visão própria, com que pretendia 

polemicamente questionar não apenas a tradição, mas também a ciência de sua época. 

Por sua própria situação como um intelectual mulato, no período pós-abolição no Brasil, 

de hegemonia das teorias raciais, o escritor voltou às raízes do pensamento iluminista, 

vindo desde Descartes, para adotar a dúvida sistemática, fundamentar a possibilidade de 

conhecer o mundo por si mesmo, independente das verdades constituídas, assumir 

aquele ponto de vista individual e relativizador com que os intelectuais burgueses 

questionaram as posições e verdades eternas da aristocracia.     

Devido a isso, o autor seria o primeiro a produzir ficção no Brasil juntando, ao 

mesmo tempo, o estudo e a denúncia dos problemas que ele enfrentava diretamente no 

cotidiano (o romance como forma de conhecimento de si e do mundo contemporâneo) e 

o ânimo polêmico do humanismo iluminista, perceptível na atitude e dicção críticas. A 

conclusão é que Lima Barreto, ao produzir seus romances, incorporou como nenhum 

outro até aquele momento – por afinidade, não apenas por influência -- aquela atitude 

que levou os melhores escritores românticos europeus ao romance. Não sendo o nosso 

um contexto de revoluções, mas de modernização conservadora, esse individualismo 

vibrante terá um impacto crítico libertador, sem dúvida, mas também produzirá 

impasses, em termos de ideias e de narrativa. Esse, porém, já é tema para outros 

trabalhos. 
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