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Resumo 

Esta pesquisa analisa o burguês no conto “Um especialista”, de Lima Barreto, 

investigando de que modo o ponto de vista do narrador onisciente e das personagens 

influenciam na reelaboração dos aspectos temáticos e formais da referida obra, 

observando como essas construções legitimam o estilo da prosa burguesa, bem como 

ressaltam a dimensão crítica do narrador frente aos valores dessa classe. A partir dessas 

elucubrações, percebemos que a crítica à ordem burguesa reescreve os aspectos temáticos 

e formais do conto, revelando a existência de um modelo experimental desenvolvido por 

Barreto, o qual resulta tanto das influências das estéticas literárias desenvolvidas no 

século XIX, como do foco narrativo. Numa abordagem de cunho bibliográfico, 

analisamos a representação do burguês e o estilo da prosa burguesa aludindo às 

abordagens elucidadas por Moretti (2014), enquanto a discussão acerca do foco narrativo 

se ampara na perspectiva de Friedman (2002). De acordo com as discussões feitas nesta 

pesquisa, observamos que em “Um especialista” Lima Barreto revela a existência da 

saturação dos modelos tradicionais de narrar, apontando a necessidade de se desenvolver 

formas anticonvencionais, como se preconizou no Modernismo. Este aspecto no contexto 

da obra é visível na sua desvinculação em relação ao tom catequético, moralizante e do 

amor como redenção, típicos dos romances tradicionais.  

 

Palavras-chave: Burguês, ponto de vista, narrador, personagens, prosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

This research analyzes the bourgeois in the Lima Barreto’s short story “Um especialista”, 

in order to investigate how the point of view of the omniscient narrator and characters 

influence in the re-elaboration of the thematic and formal aspects of the work. Also, to 

observe how these constructions legitimize the bourgeoisie prose style and highlight the 

narrator’s critical dimension in face of this social class values. From the lucubration, we 

can notice that criticism to the bourgeois order rewrites the thematic and formal aspects 

of the short story, showing us the existence of an experimental model developed by 

Barreto as a result of the literary aesthetic influences emerged in the 19st century and of 

the narrative focus. In a bibliographic approach, we analyze the bourgeois representation 

and bourgeoisie prose style based on Moretti (2014) and the discussion concerning to the 

narrative focus based on Friedman (2002). According to the discussion raised in this 

research, we can observe that in “Um especialista” Lima Barreto reveal the existence of 

saturation in the traditional narration models, pointing out the need to develop 

unconventional forms, as it was preconized in Modernism. This aspect on the work 

context is visible in its untying in relation to catechetical mood, moralizing, and of love 

as redemption, typical of traditional novels.  

 

Key words: bourgeois, point of view, narrator, characters, prose. 
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Introdução 

 Lima Barreto é considerado um dos principais escritores do Pré-Modernismo 

brasileiro. Este destaque advém da complexidade de suas obras, as quais tanto 

demonstram movimentos de transição entre o romantismo e realismo/naturalismo, a 

saber, uma espécie de metacrítica à estrutura do romance; como também elabora 

tendências estéticas que insinuam técnicas de escrita típicas do Modernismo, como por 

exemplo, as narrativas experimentais, que tendem a reescrever a forma, o estilo e os 

aspectos temáticos do romance. Devido a essas questões, Alfredo Bosi (1973), em “O 

Pré-Modernismo”, afirma que os romances de Graça Aranha e de Lima Barreto reúnem 

o que há de mais próximo da renovação modernista, não apenas no que tange aos 

elementos formais, mas também pelo trabalho com a linguagem e interesse pelas as 

questões sociais do Brasil.  

Diante da diversidade de tessituras e olhares sobre as quais se debruçam as obras 

desse escritor, e, sobretudo, procurando atender aos interesses desta pesquisa, será feito 

um recorte voltado para os contos, sendo escolhido para os fins desta análise o texto “Um 

especialista”, escrito em 1904. Analisaremos esta obra observando o foco narrativo e o 

modo como o ponto de vista do narrador onisciente e das personagens masculinas 

representativa do burguês constroem discursos sobre o outro. Deste modo, enfatizaremos 

a perspectiva crítica do narrador em relação ao burguês, bem como, o seu modelo de 

representação estereotipado criado para definir a mulher negra.  

O conto supracitado se inicia a partir da apresentação feita pelo narrador acerca 

dos dois portugueses e da estadia deles no Brasil, sendo a obra ambientada num Brasil 

recém-republicano, mais especificamente no Rio de Janeiro no início do século XX. A 

linearidade da narrativa se constrói partindo das conversas entre o comendador e o coronel 

Carvalho, diálogos estes que mudam de ambientação de acordo com o tema sobre o qual 

conversam. Deste modo, observamos que a obra põe em evidência duas questões: a 

primeira delas é o viés temático, o qual traz o burguês como fio condutor da narrativa; o 

segundo diz respeito aos elementos formais, dentre os quais destacamos o ponto de vista 

do narrador onisciente e das personagens, aspectos que contribuem para a efetivação do 

experimentalismo estético de Lima Barreto. O objetivo desta pesquisa é analisar de que 

modo o foco narrativo influencia na reelaboração dos aspectos formais e temáticos da 

obra “Um especialista”, enfatizando sobretudo a dimensão crítica do narrador, que 
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utilizando um ponto de vista onisciente e o discurso indireto livre, critica a estrutura 

narrativa e aquelas formas literárias que legitimam o ethos burguês. 

 No conto analisado nesta pesquisa, o narrador destaca logo nos parágrafos iniciais 

que a história versa acerca das relações econômicas e aventuras amorosas de dois 

portugueses, que conversando em mesas de botequim, trocam “confidências” e dissertam 

sobre “negócios”, pois “amor e dinheiro [...] juntavam bem e sabiamente” (BARRETO, 

2010, p. 89). Essas duas personagens centrais são apresentadas pelo narrador onisciente 

e representam o burguês, bem como o contexto brasileiro de ascensão social e econômica. 

O primeiro deles é o comendador português, que “tinha seus cinquenta anos” e era casado, 

o que não lhe impede de ser  afeito às “mulheres de cor” e por isso, “[..] as procurava com 

o afinco e ardor de um amador de raridades” (BARRETO, 2010, p. 90); o segundo é o 

coronel Carvalho, também português, “[..] um plácido burguês, gordo, ventrudo, cheio de 

brilhantes, empregando a sua mole atividade na gerência de uma fábrica de fósforos” 

(BARRETO, 2010, p. 89), e que conquista a patente de coronel da Guarda Nacional 

devido a sua influência econômica. Enquanto os portugueses são descritos de acordo com 

a perspectiva do narrador, a terceira personagem, que é a mulata Alice, é apresentada sob 

o ponto de vista dos dois homens, os quais se valem discurso direto para descrevê-la em 

conversas na mesa de bar: 

 — Oh! Não te conto! Foi um ‘achado’, a cousa, disse o comendador, depois 

de chupar fortemente o charuto e soltar uma volumosa baforada; um petisco 

que encontrei... Uma mulata deliciosa, Chico! Só vendo o que é, disse a 

rematar, estalando os beiços” (BARRETO, 2010, p. 90). 

 No excerto anterior, notamos que a mulher se distancia da representação dos dois 

homens burgueses, sendo projetada de modo hipersexualizado e de acordo com a 

perspectiva masculina. Alice serve de objeto sexual para o comendador saciando seus 

desejos sexuais, e devido a este desempenho, é vista como uma “mulata deliciosa”, que 

de tão apetecível, faz o homem estalar os beiços. Ao evidenciar o ponto de vista do 

português, o narrador se distancia da narrativa e não contrapõe a perspectiva masculina, 

de modo que dá mais ênfase a esta percepção, contribuindo para que a visão estereotipada 

da mulata se perpetue. Apesar de ser apresentada em segundo plano, Alice possui 

relevante importância para a narrativa em função da relação afetiva que desenvolve com 

o comendador, contato este que traz uma série de revelações no desfecho da narrativa.  

 Tendo em vista que a presença do burguês é identificável no desenvolvimento do 

conto, para referenciá-lo, a narrativa utiliza significantes que se relacionam aos interesses 

dessa classe, a saber, o debate sobre os “negócios, [...] estado da praça e [...] cotação das 
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apólices”, ou ainda “inépcia e a desonestidade do governo” (BARRETO, 2010, p. 89). 

Deste modo, a diegese enfatiza os valores burgueses, aos quais podemos acrescentar o 

casamento e a repressão sexual, instituições que funcionam no sentido de controlar 

natureza humana e tornar o homem civilizado. No entanto, as pulsões sexuais emergem, 

muitas vezes de modo compulsivo e descontrolado, como o faz o comendador, que à luz 

do naturalismo, é apresentado forma animalizada, como “um colossal suíno”, “[...] cheio 

de lascívia, inebriado de gozo” (BARRETO, 2010, p. 92), metáfora esta utilizada para 

descrever o comportamento do português no momento em que fala dos os atributos físicos 

de Alice. 

 Outros ambientes também são utilizados na diegese para evidenciar a necessidade 

de que têm os burgueses de se desprenderem dos valores morais e procurarem maior 

liberdade sexual. Quando a intenção deles é a procura de diversão, sexo e orgias, o cassino 

e as madrugadas são os ambientes escolhidos, pois reúnem as condições favoráveis para 

que homens casados e da elite burguesa possam se purgar dos padrões sociais e das 

normas de comportamento sexual vigentes na sociedade. Tal aspecto é evidente na 

ambientação feita pelo narrador ao esmiuçar, por exemplo, a atmosfera do cassino, onde, 

“da sala aos camarotes subia um estranho cheiro — um odor azedo de orgia”, de 

“desprendimentos do tabaco, [de] emanações alcoólicas, e, a mais, uma fortíssima 

exalação de sensualidade e lubricidade” (BARRETO, 2010 p. 93). Tais descrições 

permitem ao leitor imergir na realidade ficcional e criar sinestesias a partir da cena 

ilustrada no discurso narrativo, bem como ressalta a inconsistência dos discursos 

conservadores criticando o fato de que o burguês institui os mecanismos de poder, os 

quais visam o domínio do homem sobre a sua natureza para torná-la civilizada, mas nem 

mesmo a repressão é capaz de contê-la.  

Podemos dizer que “Um especialista” é uma narrativa experimental porque nela 

observarmos as nuances entre diferentes momentos estéticos, como também pelo fato de 

Lima Barreto tanto experimentar a utilização do narrador colocando-o como “formador” 

de pontos de vista diferentes sobre o burguês, como também por utilizar o estilo da prosa 

burguesa para tecer críticas à burguesia brasileira. Nesse sentido, a obra analisada assinala 

uma saturação das convenções estéticas das narrativas românticas, como por exemplo, a 

impossibilidade do amor e do casamento como redenção, já que “Um especialista” 

finaliza com um incesto entre pai e filha. Além disso, a obra demonstra uma virada na 

perspectiva de abordagem das temáticas e valores marcadamente burgueses/românticos, 
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sugerindo rupturas com padrões estético-literários da época, preconizando, como se sabe, 

o Modernismo.  
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Capítulo I 

1. O universo burguês em “Um especialista” 

 
O conto “Um especialista” se inicia com um panorama feito pelo narrador 

onisciente sobre o perfil do comendador e do coronel Carvalho, sendo que nessas 

primeiras impressões ele não utiliza de imediato o estilo indireto livre. Ao contrário disso, 

apenas faz “intromissões e generalizações autorais sobre a vida, os modos e as morais” 

(FRIEDMAN, 2002, p. 173), realiza “uma apresentação analítica do personagem, não a 

avaliação emotiva dele” (MORETTI, 2014, p. 98). Deste modo, o comendador é exposto 

como um português que “tinha seus cinquenta anos, e viera para o Rio aos vinte e quatro, 

tendo estado antes seis no Recife”; e o Coronel Carvalho, que “também era português, 

viera, porém, aos sete para o Brasil, havendo sido no interior, [...] caixeiro de venda, feitor 

e administrador de fazenda, influência política”. Além disso, o narrador acrescenta que 

Carvalho “era [...] viúvo, sem filhos, levava a vida de moço rico”, enquanto o 

comendador, “[...] era casado, deixando, porém, a mulher só no vasto casarão do Engenho 

Velho a se interessar pelos namoricos das filhas, tinha a mesma vida solta do seu amigo 

e compadre” (BARRETO, 2010, p. 89). 

 À luz de Friedman, podemos dizer com base na descrição disposta a priori que o 

narrador elabora um sumário narrativo, isto é, um relato generalizado sobre uma série de 

eventos situando-os em um tempo espaço. Ao se deparar com este recurso, o leitor tem 

para si um leque de informações acerca dos dois portugueses, como por exemplo, os seus 

status sociais, civis e econômicos, bem como, o percurso da estadia deles no Brasil, os 

quais servem para apontar as incoerências do discurso burguês no desfecho da narrativa. 

Na descrição feita anteriormente, notamos também a insinuação de uma crítica ao 

comportamento dos dois homens, uma vez que ironiza o coronel, um senhor que se porta 

como jovem e que “levava a vida de moço rico” se divertindo com prostitutas; e o 

comendador, que embora fosse casado, deixa a esposa em casa para se empenhar em 

aventuras amorosas extraconjugais. A explanação deste fato demonstra o quanto a crítica 

barretiana tende a atingir a imagem de seriedade e as instituições burguesas como 

casamento, o qual aparenta ser um mero contrato social, demonstrando que a moral 

burguesa institui discursos que muitas vezes se distanciam da prática.  

 Até então, não observamos a utilização do discurso indireto livre pelo narrador 

para apresentar os portugueses, tampouco a interferência da sua voz sobre a fala das 

personagens. Assim, predomina na diegese o ponto de vista onisciente, que sabe de tudo 
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da vida dos dois homens e não se limita em expô-la. Onisciência, segundo Friedman 

significa “literalmente [...] um ponto de vista totalmente ilimitado – e, logo, difícil de 

controlar” (FRIEDMAN, 2002, p. 173), permitindo que a história seja narrada de 

diferentes ângulos, o que dá ao narrador liberdade para alternar o seu foco narrativo.  

Deste modo, a história pode ser narrada de cima, numa espécie de panorama, como faz 

inicialmente o narrador barretiano ao desnudar o trajeto de vida dos dois homens; ou de 

frente, como acontece na mesa do bar, onde o leitor é convidado a conhecer de perto o 

ponto de vista do comendador sobre da mulata, que para ele “é a canela, é o cravo, é a 

pimenta; é, enfim, a especiaria de requeime acre e capitoso” (BARRETO, 2010, p. 90) 

procurada pelos portugueses desde Vasco da Gama.  

Por ser uma narrativa construída sobre e para o burguês, “Um especialista” põe 

em evidência os valores dessa classe sob uma perspectiva crítica não apenas com vistas a 

demonstrar a inconsistência dos discursos de classe, mas também para demarcar o estilo 

da prosa burguesa que, para Moretti (2014), se consagra na prosa. Este modelo de escrita, 

de acordo com os apontamentos feitos pelo teórico, surge para atender aos interesses da 

classe burguesa, pois ressalta aspectos que lhes são peculiares, como o utilitarismo, a 

valorização/manutenção dos privilégios econômicos e os fundamentos morais. Utilizando 

“enchimentos1”, essas narrativas incorporam na diegese cenas rotineiras, que se 

naturalizam na estética literária e transmitem, o cotidiano e a regularidade da vida, 

aproximando o leitor da realidade ficcional de modo que ele os tome como discursos de 

verdade.  

Como sempre, jantaram fartamente e regiamente regaram o repasto com bons 

vinhos portugueses. Jogaram a partida de bilhar e depois, como encarrilhados, 

seguiram para o café de costume no Largo da Carioca. No princípio, 

conversaram sobre a questão das minas de Itaoca, vindo então à baila a inépcia 

e a desonestidade do governo; mas logo depois, o Coronel que ‘tinha a pulga 

atrás da orelha’, indagou do companheiro o motivo de tão longa ausência 

(BARRETO, 2010, p. 90). 

 

 Podemos localizar os “enchimentos” de que fala Moretti no excerto ilustrado 

acima, visto que a menção à acontecimentos rotineiros como o momento de jantar, e as 

conversas em boteco, dão à narrativa um caráter mimético e reproduzem de modo 

repetitivo e sistemático a sociedade burguesa, tornando esse cotidiano racional. Os 

                                                           
1 Segundo Morretti, “enchimentos” “[...] são aquilo que se dá entre os momentos decisivos” (2017, p. 76) 

da narrativa. Em outras palavras, são os eventos que nuançam o desenvolvimento do enredo, são “[...] 

pessoas que conversam, jogam cartas, fazem visitas, dão passeio [...]”. São narrações do cotidiano, pois 

mantém a “‘narratividade da vida sob controle’” e conferem a esta uma realidade, a qual se transforma em 

estilo (MORETTI, 2017, p. 76).  
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enchimentos parecem despropositados, mas ao contrário disso, revelam o labor do 

escritor, para quem o processo de criação literária, tal como nos informa Poe, em “A 

filosofia da composição”, não é casual ou intuitivo, se assemelhando, na verdade, a “[...] 

precisão e a sequência rígida de um problema matemático” (1999, p. 2), em que as 

informações dispostas no corpo da narrativa devem de algum modo estar concatenadas 

com os acontecimentos desenvolvidos no seu início, no meio e no fim. Sob esta 

perspectiva, em “Um especialista”, a referência aos assuntos e interesses do burguês, a 

ênfase à vida econômica e aquisição de bens dos portugueses estão diretamente ligados 

ao desfecho da obra e à proposta literária de Lima Barreto em romper com as convenções 

estéticas.   

A conversa no botequim e os temas debatidos no referido ambiente, descritos no 

trecho disposto acima, também ratificam o pensamento de Moretti, que afirma que “[...] 

proveito econômico próprio, assuntos religiosos, convicções intelectuais, competição 

social e o devido lugar das mulheres se tornaram questões políticas nas quais burgueses 

combatiam burgueses” (2014, p.14), o que no texto literário legitima o estilo da prosa 

burguesa. Segundo o teórico, a escrita literária realça os “[...] ‘estilos de vida racionais’, 

[...] e [os] ‘ritmos’ ocultos (Evitar Zerubovel) daquelas atividades regularmente repetidas 

– refeições, horários comerciais, aulas de piano [...]” (MORETTI, 2014, p. 88), que se 

tornam linguagem e naturalizam o estilo burguês. A linguagem literária racionaliza o 

trânsito desse corpo no meio social, tornando-o identificável de diferentes maneiras 

através da reprodução da sua cultura, a saber, os modos de se vestir e de se portar em 

público. 

Em “Um especialista”, o ponto de vista do narrador não se restringe apenas ao 

comendador e ao coronel Carvalho, mas se estende para outros burgueses que aparecem 

em determinadas cenas do conto, apenas para continuar ratificando a sua crítica. Em um 

dado momento, ele descreve a entrada de um homem no cassino nos instantes 

antecedentes a um espetáculo, descrevendo-o como “[...] um senhor barbado, de maçãs 

salientes, rosto redondo, acobreado”, que “trazia cartola, e pelo ar solene, pelo olhar 

desdenhoso que atirava em volta, descobria-se nele um legislador da Cadeia Velha, 

deputado, representante de algum Estado do Norte”, um sujeito que supostamente “[...] 

influía poderosamente nos destinos do país” (BARRETO, 2010, p. 93).  

 Diferentemente das duas personagens principais, identificadas como burgueses 

devido à propriedade e acúmulo de fortuna, o sujeito descrito anteriormente esboça a 

identidade do burguês a partir da sua estética, na seriedade com que se veste e se porta 



15 
 

nos ambientes. As cartolas, o “ar solene” e o “olhar desdenhoso” permitem que o narrador 

suponha que o sujeito descrito na cena ilustrada a priori seja um deputado, devido ao seu 

semblante de seriedade e de poder, o que lhe faz se sentir superior às pessoas e ao 

ambiente aparentemente desprezível em que se encontra, embora ele ali permaneça e não 

sejam dados pelo narrador indícios de que tenha saído de lá.  

Em “O burguês”, ao esboçar o modo como se constitui o estilo da prosa burguesa 

na literatura, Moretti, afirma que estão atrelados aos homens da burguesia significantes 

como “sério”, “útil”, “bom”, “formidável”, “ético”. Em “Um especialista” essa aura 

circunspecta e séria na qual está envolta a ordem burguesa é utilizada pelo narrador 

barretiano sob uma perspectiva crítica, na qual o modelo de representação sério, racional 

e moralizado é posto em xeque. Ao contrário disso a diegese, expõe sujeitos desonestos 

e que conseguem ascensão social e econômica por influências políticas, como é o caso do 

Coronel Carvalho, “[...] que especulara com propriedades, ficando daí em diante senhor 

de uma boa fortuna e da patente de coronel da Guarda Nacional” (BARRETO, 2010, p. 

89). 

 A narrativa segue rasurando a representação romantizada do burguês ao comparar 

o comendador a um porco no momento em que ele descreve Alice para Carvalho. Na cena 

exposta pelo narrador, a qual também se desenvolve numa mesa de botequim, o português 

demonstra um acentuado descontrole sobre as suas pulsões sexuais, o que lhe leva a 

assumir um comportamento animalesco, “um suíno cheio de lascívia, inebriado de gozo”, 

que “acalorara-se e se entusiasmara deveras, a ponto de haver na sua fisionomia estranhas 

mutações”. O narrador termina esta descrição afirmando: “[...] tudo nele era de um 

colossal suíno” (BARRETO, 2010, p. 92), satirizando o burguês e expondo-o de maneira 

vil. Além de dessacralizar esta imagem tradicionalmente vista como comedida e 

circunspecta ao representar o burguês de maneira irracional, como um animal que não 

consegue controlar os seus instintos, os fragmentos ilustram as nuances experimentais da 

escrita de Lima Barreto no que tange às influências da estética naturalista em sua 

produção literária. De acordo com esta tendência há uma aproximação do homem à sua 

natureza, isto é, a representação instintiva e animalizada de sujeitos que apesar de 

procurarem controlar as suas pulsões sexuais através das regras sociais e da moral, tendem 

a descontrolar-se, pois o esclarecimento não é suficiente para livrar os sujeitos da 

barbárie, tal como postulam Adorno e Horkheimer em “Dialética do Esclarecimento”.  

Outro traço que ressalta esse hibridismo estético em “Um especialista” é o 

desfecho da obra, que se assemelha à tendência que se tornará comum no Modernismo, 



16 
 

cujas obras apresentam narrativas com finais descontínuos. No desfecho do conto 

analisado, o leitor é surpreendido com um incesto, fato que causa estranhamento e 

dessacraliza a estrutura tradicional do romance. Estes aspectos acrescidos à crítica que 

Lima Barreto faz ao burguês através dos diferentes focos narrativos apontam que o 

processo de criação literária demanda novas maneiras de narrar, as quais devem 

contemplar outros modelos de representação, de estilos e formas de escrever, revelando 

que o processo de escrita literária deve se pautar no desenvolvimento das técnicas de 

escrita, visando conquistar os interesses do leitor e da crítica. 
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2. De burguês para burguês: o ponto de vista dos portugueses sobre 

Alice 

 
 Além do ponto de vista do narrador, que, como vimos, constrói o burguês, a obra 

também traz o olhar das próprias personagens projetando o discurso sobre o elemento 

não-burguês, que é a mulher negra e prostituta personificada em Alice. A representação 

feminina é construída inicialmente pelo comendador de acordo com os seus próprios 

interesses, levando em consideração as relações de poder e as suas perspectivas 

ideológicas no que tange a questões como as de gênero e sexualidade. Para ele, “A mulata, 

[...] é a canela, é o cravo, é a pimenta; é, enfim, a especiaria de requeime acre e capitoso 

que nós, os portugueses, desde Vasco da Gama, andamos a buscar, a procurar” 

(BARRETO, 2010, p. 90). Este ponto de vista retoma o discurso mercantilista, pois ao 

comparar a mulata com as especiarias e metais preciosos procurados e comercializados 

durante o século XVI no período das Navegações Portuguesas e “descobrimento” do 

Novo Mundo, a mulher é vista como uma espécie de produto comercializável que precisa 

ser procurada com afinco até se tornar posse de outrem que lhe “descobre”. A comparação 

com a canela e o cravo atribui à Alice um olhar exótico e reverbera o estereótipo pautado 

na sensualização e hipersexualização, os quais em “Um especialista”, como observamos 

na descrição feita pelo comendador: 

— É uma cousa extraordinária! Uma maravilha! Nunca vi mulata igual. Como 

esta, filho, nem a que conheci em Pernambuco há uns vinte e sete anos! Qual! 

Nem de longe!. Calcula que ela é alta, esguia, de bom corpo; cabelos negros 

corridos, bem corridos: olhos pardos. É bem fornida de carnes, roliça; nariz 

não muito afilado, mas bom! E que boca, Chico! Uma boca breve, pequena, 

com uns lábios roxos, bem quentes... Só vendo mesmo! Só! Não se descreve 

(BARRETO, 2010, p. 91-92). 

 

No excerto acima não há intromissões do narrador. Ao contrário disso, a narrativa 

faz uso de interjeições como “É uma cousa extraordinária!”, “uma maravilha”, “E que 

boca, Chico!” tanto para enfatizar a fala do comendador, como o seu entusiasmo ao 

descrever a  beleza da mulata. A utilização deste recurso na escrita, explicita o quanto o 

corpo da mulata é apetecível para o português, afeta o seu estado emocional lhe estimula 

os prazeres carnais, fazendo com que ele acredite que Alice é diferenciada de todas as 

mulatas conhecidas até então, afinal, à altura dela, nem a que ele conhecera “há uns vinte 

e sete anos” em Pernambuco.  

Outro elemento que nos faz perceber o discurso direto do português no excerto 

anterior é a utilização de verbos como “vi”, em “nunca vi mulata igual” ou “conheci”, em 
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“nem a que conheci”, conjugados na primeira pessoa do pretérito perfeito. A maneira 

como esses significantes estão dispostos indica que eles referenciam a ação/ fala de 

alguém que narra/descreve um determinado episódio para um outro que lhe ouve, como 

também explicita as suas próprias impressões sobre alguém por ele observado/visto.  

Além disso, a abundância de adjetivos “alta” “esguia”, “fornida de carnes” e “roliça” 

precedidos do verbo “ser” conjugado em terceira pessoa do singular evidenciam o 

processo de predicação a respeito de algo/alguém, isto é o ponto de vista do personagem 

sobre outro, neste caso, Alice, cuja construção é feita a partir da ótica masculina, sob um 

olhar hiperssexualizado, visto que o foco do homem se volta primordialmente para o 

corpo físico da mulher, criando uma imagem estereotipada com base em valores 

burgueses.  

Ainda no que tange ao ponto de vista do comendador sobre Alice, observamos 

que ela é vista pelo português como uma de suas propriedades (“me apossei de um lindo 

primor”), e estando nestas condições, ela deve satisfazê-lo, fazer “seus encantos” quando 

a ele convém, nas horas em que se aborrece “em casa ou na loja” (BARRETO, 2010, p. 

91). Seu interesse pela moça é meramente sexual, por isto, pretende apenas “prová-la, 

enfeitá-la, enfeitá-la e ‘lançá-la’” (BARRETO, 2010, p. 92) de modo que Alice sirva 

apenas como meio de purgação sexual e de fuga da rigidez do casamento.  

Diante das discussões elucubradas até aqui, percebemos que a narrativa se opera 

de modo duplo, ou seja, traz dois pontos de vistas: o do narrador sobre o burguês e o deste 

sobre Alice. Além disso, notamos que o burguês é a perspectiva central da obra, pois é 

sobre ele que se fala e a ele é dada a permissão para falar sobre o outro. Não obstante, a 

fala do narrador e das personagens não se confundem, pois cada um deles constrói pontos 

de vistas diferentes. O narrador vê o burguês a partir de uma perspectiva crítica, por isto 

o compara a um porco, não apenas devido ao seu descontrole sexual, mas também por se 

mostrar um sujeito desonesto e corrupto, pois adquire bens, títulos e propriedades por 

meios ilícitos. Já Alice, sob a ótica do comendador, reproduz os estereótipos da mulata 

sensual e propensa ao sexo, a qual está sempre disponível para satisfazer os desejos 

masculinos, perspectivas que ao não serem contrapostas pelo narrador põem ainda mais 

em ênfase o ponto de vista estereotipado. No entanto, o desfecho incestuoso da narrativa 

parece demonstrar uma crítica a essa visão, visto que o título de “especialista” serve de 

ironia ao comendador, cuja competência e destreza em procurar mulatas lhe leva a um 

reencontro trágico com a sua própria filha.  
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3. Sobre o estilo indireto livre e desfecho de “Um especialista” 

Na seção inicial expusemos que o narrador onisciente não faz intromissões na fala 

dos dois portugueses, tampouco, confunde o seu discurso com o desses homens. Ao 

narrar, ele apenas caricatura e ironiza as duas personagens, principalmente o comendador. 

Contudo, quando o seu foco narrativo se volta para Alice, o narrador faz da sua voz o 

discurso da própria mulata, como se falasse por ela. Por isto, as vozes de ambos se 

confundem, isto é, o narrador parece concordar com Alice, e vice-versa.  

[...] A sobremesa, os três convivas repentinamente animados, puseram-se a 

conversar com calor. A mulata não gostara do Rio; preferia o Recife. Lá sim! 

O céu era outro; as comidas tinham outro sabor, melhor e mais quente. Quem 

não se recordaria sempre de uma frigideira de camarões com maturins ou de 

um bom feijão com leite de coco? Depois, mesmo a cidade era mais bonita; as 

pontes, os rios, o teatro, as igrejas. E os bairros então? A Madalena, Olinda... 

No Rio, ela concordava, havia mais povo, mais dinheiro; mas Recife era outra 

cousa, era tudo... (BARRETO, 2010, p. 95). 

Notemos no excerto anterior que o narrador utiliza o discurso indireto livre e 

incorpora a voz de Alice à sua. Inicialmente, ele descreve a cena em que os dois 

portugueses e a mulher conversam sobre o Rio de Janeiro e Recife e, em seguida, destaca 

a preferência dela por esta última cidade. Para atestar a veracidade deste fato que acaba 

de afirmar, o narrador incorpora a voz de Alice à sua narrativa através da expressão “Lá 

sim!” e do questionamento “Quem não se recordaria sempre de uma frigideira de 

camarões com maturins ou de um bom feijão com leite de coco?” ou “Depois, mesmo a 

cidade era mais bonita; [...] E os bairros então?”, e, utilizando tais recursos, concatena o 

seu discurso ao da personagem, corroborando com o ponto de vista dela. Deste modo, o 

narrador parece mostrar “os estados internos [...] das mentes de seus personagens” 

(FRIEDMAN, 2002, p. 177), pois seu grau de onisciência lhe torna sabedor de todos esses 

fatos.  

O fragmento exposto no parágrafo anterior demonstra um dos únicos momentos 

da narrativa em que localizamos o discurso indireto livre. Tal recurso também é utilizado 

pelo narrador para descrever a percepção do coronel Carvalho quando este compara as 

semelhanças físicas entre o comendador e Alice, concluindo “os queixos eram iguais, as 

sobrancelhas, arqueadas, também; [...] ... Vagas semelhanças, concluiu o coronel ao sair 

à rua” (BARRETO, 2010, p. 94). Neste fragmento a voz do coronel sobressai ante o ponto 

de vista do narrador por meio da expressão “vagas semelhanças”, e, em seguida, o 

narrador faz uso da expressão “conclui o coronel” para seguir mediando o diálogo e dando 

ritmo a narrativa, o que nos faz distinguir as vozes de cada um deles. Nas demais cenas, 
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prevalece o ponto de vista do narrador onisciente e suas intromissões no discurso direto 

das personagens, enfatizando a fala delas, mas sem confundir a sua voz.  

— Há muito tempo, refletiu o coronel; e logo perguntou: que idade tens? 

 — Vinte e seis anos, fez ela. Fiquei órfã aos dezoito. [...] Passando de mão em 

mão, ora nesta, ora naquela, a minha vida tem sido um tormento. [...] Bem me 

dizia minha mãe: toma cuidado, minha filha, toma cuidado. Esses homens só 

querem nosso corpo por segundos, depois vão-se e nos deixam um filho nos 

quartos, quando não nos roubam como fez teu pai comigo... (BARRETO, 

2010, p. 95). 

 

Expressões como “refletiu o coronel”, “logo perguntou” e “fez ela” remontam ao 

comentário do narrador no discurso das personagens, sendo uma intromissão bastante 

explícita, cuja função é primordialmente ratificar as informações dadas a priori pelo 

interlocutor, bem como demarcar as pausas na fala. As vozes das personagens são 

distintas entre si, sendo esta distinção apontada nos comentários do próprio narrador, que 

faz referências às personagens utilizando significantes como “coronel” e “ela”. Além 

disso, é importante salientar que é apenas nos episódios finais da obra que Alice tem 

poder de fala e participa ativamente do diálogo, por isto, se torna elemento crucial para o 

desfecho da diegese. 

— Como se chamava teu pai? indagou o comendador com estranho entono. — 

Não me lembra bem; era Mota ou Costa... Não sei... Mas o que é isso? Disse 

ela de repente, olhando o comendador. Que tem o senhor?   

— [...] Que interesse! Quem sabe que o senhor não é meu pai? gracejou ela.  

— Você nunca mais soube alguma cousa... qualquer cousa? Hein?  

— Nada... Que me lembre, nada... Ah! Espere... Foi... É. Sim! Seis meses antes 

da morte de minha mãe, ouvi dizer em casa, não sei por quem, que ele estava 

no Rio implicado num caso de moeda falsa. É o que me lembra, disse ela 

(BARRETO, 2010, p. 96-97).  

 

Na cena seguinte, Alice segue citando episódios da sua vida particular, 

acontecimentos que parecem ser familiares tanto para o coronel, como para o 

comendador. Depois de citar que ela e a mãe foram abandonadas pelo seu pai, que fugira 

do Recife com a herança delas, bem como o sobrenome dele, Carvalho e o comendador 

parecem identificar que este último pode ser o pai de Alice. Em momentos anteriores, o 

coronel depois de observar os comentários dos transeuntes na rua sobre Alice e o 

comendador, (“Parecem pai e filha”!), percebeu a existência de traços semelhantes entre 

ambos, pois “os queixos eram iguais, as sobrancelhas, arqueadas, também; o ar, um não 

sei quê de ambos assemelhavam-se...” (BARRETO, 2010, p. 94). Não obstante, estes 

momentos são apenas especulativos, pois ainda o narrador ou as personagens não 

afirmam a paternidade do comendador sobre Alice.  
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 A sequência de questionamento feitos à mulher no excerto acima dão ao conto um 

uma ambientação misteriosa, fruto do espanto, da curiosidade e das reações intempestivas 

dos dois portugueses diante das pistas dadas por Alice durante o relato da sua vida. De 

acordo com Ricardo Piglia, em “Formas breves”, “[...] o conto é construído para revelar 

artificialmente algo que estava oculto” e “[...] reproduz a busca sempre renovada de uma 

experiência única que nos permite ver, sob a superfície opaca da vida, uma verdade 

secreta” (PIGLIA, 2004, p. 93). No contexto de “Um especialista”, o elemento que estava 

oculto de que fala Piglia é a relação incestuosa entra pai e filha, que é aos poucos revelada 

por Alice através das informações dadas por ela acerca de sua própria vida, a saber, a sua 

orfandade e abandono do pai.  

 O incesto só é revelado no último parágrafo do conto, pois a informação dada pela 

mulata de que o seu pai “esteve implicado num caso de moeda falsa” (BARRETO, 2010, 

p. 97), é fundamental para que o comendador se identifique como o seu pai. Segundo o 

narrador, ele “[...] não perdera uma sílaba; e, com a boca meio aberta, parecia querê-las 

engolir uma e uma;”, o homem permanece “com as faces congestionadas e os olhos 

esbugalhados”, o que lhe atribuía uma fisionomia horrível. Todos ficam “extáticos, 

estuporados, entreolhavam-se”, “[...] ficaram como idiotas” e, por fim, comendador 

forçosamente diz com “[...] voz sumida: — Meu Deus! É minha filha!” (BARRETO, 

2010, p. 97). 

A obra finaliza com o espanto do comendador ao se deparar com a descoberta de 

um incesto. Sobressalto e horror definem o desfecho de “Um especialista”, pois a reação 

do português revela a natureza abominável que o incesto representa para ele. Deste modo, 

o final do conto se mostra descontínuo, visto que elabora tendências não-convencionais 

em relação aos padrões românticos, pois ao invés de apresentar um fim no qual tom 

catequético, moralizante e o amor de redenção prevaleçam, Lima Barreto propõe uma 

tragédia, deixando a conclusão da obra em aberto, possibilitando novas conjecturas sobre 

o conto.   

Por fim, ressaltamos que a utilização do discurso indireto pelo narrador sugere 

uma maneira dele desresponsabilizar do modelo de representação esterotipada forjada na 

obra para Alice, embora ele não contraponha tal concepção acerca da multa. Apesar disso, 

ao adotar o ponto de vista onisciente, Lima Barreto atribui à obra um relevante potencial 

crítico, pois devido à onisciência é possível ver, conhecer e julgar as personagens, bem 

como deixa mais evidente a crítica que a narrativa faz ao burguês. Tais apontamentos 
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justificam a mescla que Lima Barreto faz ao utilizar diferentes pontos de vistas, pois, 

desta maneira alcança efeitos estéticos e constrói discursos diferentes.   
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Capítulo II 

1. “A mulata é a canela, é o cravo, é a pimenta”: Algumas 

considerações sobre os estereótipos da personagem Alice 
 

 Em “Um especialista” é válido observar criticamente também o ponto de vista do 

comendador sobre Alice e o enfoque peculiar que ele dá ao corpo da mulata, ênfase 

percebida na insistência e no detalhamento das descrições feitas pelo português, que vê 

Alice como “[...] uma maravilha!”, uma mulher de “bom corpo [...], bem fornida de 

carnes, roliça”, um tipo de criatura que “[...] não se descreve” (BARRETO, 2010, p. 91-

92). Tais afirmações revelam a existência de um desejo desmensurado pelo corpo da 

mulher, pela sua forma e cor, que são proporcionalmente tidas como exóticas e estão 

diretamente associadas à ideia de permissividade, sensualidade e lascívia. Essas 

concepções retomam os discursos difundidos historicamente no que tange a inferiorização 

das mulheres negras, demarcando o lugar de subalternidade ao qual à cultura por vezes 

relegou a elas na sociedade brasileira.  

Como se observa, é o desejo pelo corpo e o interesse sexual que o comendador 

nutre por mulatas que desenvolve o conflito engendrado no conto, levando-nos a 

questionar o porquê de o título da obra ser “Um especialista” e de tal adjetivo estar 

atrelado ao comendador. Percebemos que a adjetivação advém do desejo peculiar que 

esse português nutre pelas mulatas, pois assumidamente ele declara que “[...] gostava das 

mulheres de cor e as procurava com o afinco e ardor de um amador de raridades”, nas 

noites, “pelas praças mal iluminadas” e vivia “[...] catando-as, joeirando-as com olhos 

chispantes de lubricidade e, por vezes mesmo, se atrevia a seguir qualquer mais airosa 

pelas ruas de baixa prostituição”. É essa incansável e minuciosa “procura”, unidas ao 

“achar” – “Foi um ‘achado’, [...]; um petisco que encontrei... Uma mulata deliciosa, 

Chico!” (BARRETO, 2010, p. 90) - que lhe confere o título de “especialista”, uma vez 

que o “achado”, isto é, a mulata especial que encontra, é a sua própria filha abandonada 

ainda recém-nascida com a mãe em Recife.  

O esboço feito a priori sobre o significante “especialista” revela o quanto este 

termo está sujeito à plurissignificação. Pode-se vislumbrar que a noção de especialidade 

atribuída ao comendador pode advir tanto da tradição histórica que confere ao homem 

europeu e no contexto da obra, aos portugueses, um apreço por mulheres negras, fazendo-

lhes acreditarem que elas são sexualmente vorazes; como também pelo fato de esse 

mesmo homem encontrar um “achado”, que é o tipo especial de mulher fora 
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propositalmente perdida e inusitadamente encontrada por ele. Diante disso, notamos uma 

pretensa ironia do narrador, que atribui ao comendador a qualidade de “especialista” 

graças ao reencontro trágico dele com a sua própria filha, acontecimento que só se 

consuma devido ao desejo e olhar aguçado do homem pelo corpo da mulata.    

Nesse sentido, há uma espécie de atrelamento entre a ideia de especialidade do 

comendador e o corpo de alguém que por ele é percebido, observado, procurado e 

desejado, sendo este tipo ideal a mulher mulata. Este perfil idealizado descrito pelo 

português contempla Alice, que nada mais é, na realidade ficcional, uma mulher prostituta 

que carrega consigo a representação estereotipada e historicamente construída que associa 

a cor negra e a suas feminilidades ao sexo e à perversão. Ao dizer que Alice é “[...] uma 

cousa extraordinária! Uma maravilha!”, bem como “[...]é alta, esguia, de bom corpo; 

cabelos negros corridos, bem corridos: olhos pardos” e “[...] bem fornida de carnes,” 

(BARRETO, 2010, p. 91), o comendador revela todo o apreço e admiração pelo corpo da 

mulata, como também reitera a concepção estereotipada que atribui a beleza física da 

mulher negra à prática sexual enfrene.  

Até aqui observou-se que a escolha do corpo da mulata como o tipo ideal e por 

isso, pautado no estereótipo, engendra discursos que atingem direta e indiretamente o 

corpo, tanto em sentido físico, como simbólico. Sabe-se que historicamente os corpos 

foram fisicamente atingidos de forma brutal pela exploração do trabalho, que segundo os 

teóricos frankfurtianos Adorno e Horkheimer (apud SORIA, 2008, p. 37), separou a 

atividade física da intelectual, salientando que, inicialmente, “o trabalho foi imposto ao 

escravo pela coerção física” e acabou sendo “negativamente marcado” e considerado 

desprezível, até o momento em que é ressignificado pelo cristianismo, tornando-se um 

meio imediato de acesso ao céu.  

De acordo com a realidade do conto, pode-se pensar em como a exploração do 

corpo físico continua a afetar o negro. Em outras palavras, se a escravização atingiu física 

e brutalmente homens e mulheres negros em trezentos anos, também o fez ao reservar a 

prostituição como um processo moderno de exploração desses mesmos corpos. Esta 

perspectiva é concernida à Alice, que abandonada pelo pai ainda recém-nascida e órfã de 

mãe aos dezoito anos, se vê obrigada a migrar para o Rio de Janeiro para “fazer a vida”. 

Consciente do seu lugar, a personagem diz ter “rolado por esse mundo[...] [e] comido o 

pão que o diabo amassou [...] passando de mão em mão” (BARRETO, 2010, p. 95), afinal 

esta é uma das poucas “oportunidades” que a sociedade tem a lhe ofertar.  
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Em “Um especialista”, o ponto de vista do comendador sobre Alice dialoga com 

o modelo de representação constantemente reproduzido pela cultura brasileira, em que a 

população negra é vista de modo inferiorizado, sobretudo a mulher negra, tida como 

elemento primordialmente sexual. Há, de certo modo, uma violência simbólica que afeta 

indiretamente o corpo da personagem, que embora seja positivamente adjetivada como 

“cravo”, “canela” e “pimenta”, elementos que são associados à sua cor, curvas, cheiro e 

“sabor”, não deixam de atribuir à moça a prática do sexo como finalidade primária. Esses 

significantes são comparativos e recorrem à elementos da culinária, em que o corpo, tal 

qual um alimento, exala cheiros e produz sabores peculiares, despertando no outro o 

desejo e a “fome”, o que lhe confere a condição de elemento estimulante à sexualidade 

masculina, corroborando com o imaginário cultural de que as mulatas são sexualmente 

apetecíveis, enfrenes e por isto, sexualmente superiores.  

O corpo, suas formas e seus trejeitos são os atrativos dessas mulheres, dizendo o 

que elas são, demarcando o seu espaço social e legitimando a sua identidade. Alice é 

explicitamente vista como objeto sexual e disto é consciente, como se observa em: “[...] 

Bem me dizia minha mãe: toma cuidado, minha filha, toma cuidado. Esses homens só 

querem nosso corpo por segundos, depois vão-se e nos deixam um filho nos quartos, 

quando não nos roubam como fez teu pai comigo...” (BARRETO, 2010, p. 96). A 

objetificação é bastante recorrente, tanto que em certos momentos do conto Alice tem o 

seu próprio nome substituído por substantivos como “achado” e “cousa”, o que demonstra 

não apenas o fato de seu corpo dominado por alguém, mas também demarca o espaço e 

função social da mulher negra na sociedade brasileira, que historicamente lhe atribuiu 

funções secundárias como o trabalho doméstico e a atividade sexual, e, raramente, o 

matrimônio. O comendador é bem enfático quanto a isto dizendo, pois afirma ter se 

apossado “[...]de um lindo primor — uma maravilha, filho, que tem feito os meus 

encantos nestes quinze dias — com os raros intervalos em que me aborreço em casa, ou 

na loja, já se vê bem” (BARRETO, 2010, p. 91), deixando claro de imediato as suas 

intenções com a mulher. 

As afirmações feitas anteriormente e o fragmento ilustrado revelam o verdadeiro 

intento do português em relação à Alice, que a vê como um corpo sexual e não se priva 

de admitir que apenas a deseja sexualmente, mas não tem sérias pretensões com ela, 

querendo apenas “prová-la, enfeitá-la, [...] e ‘lançá-la’” (BARRETO, 2010, p. 92), isto é, 

dominá-la, tomá-la sexualmente para si e exibi-la em espaços convenientes. Com isto, há 

uma certa perpetuação da ideia de a mulher mestiça serve primordialmente ao sexo, pois 



26 
 

neste possui melhor desempenho, e a mulher branca é “feita para casar” porque possui a 

fidelidade e postura comportamental a que demanda o matrimônio. Ao seguir esta 

perspectiva é preciso salientar que a atração do comendador por Alice resulta tanto da 

observação do seu corpo e da sua cor, que são tidos como exóticos, como tende a ser fruto 

do estereótipo enraizado no imaginário coletivo da sociedade brasileira que cristalizou a 

ideia de que as mulatas são sexualmente vorazes e cheias de volúpia.  

Destarte, pretende-se dizer que o realce positivo dos traços físicos da mulher 

mulata camufla um discurso dualista no que concerne a identidade negra. A comparação 

que lhe é feita aparentemente constrói um discurso glorificação do corpo, no entanto o 

reduz simbolicamente à uma representação estereotipada em que a sua valorização é vista 

como superior ao intelecto. Dito de outro modo, o enaltecimento da beleza física mascara 

o discurso preconceituoso que inferioriza a mulher negra, em que a mera positivação de 

sua beleza física, de modo velado, lhe atribui uma identidade sensual e erotizada.  

Vê-se, diante disso, que a glorificação da beleza de Alice está atrelada à noção de 

corpo objeto, cuja função primordial é servir para o sexo, uma vez que os seus atributos 

físicos são a principal fonte de estímulo à libido masculina e carregam implicitamente a 

ideia de favorecimento à prática sexual. Em certos episódios da narrativa, o comendador 

deixar transparecer a ideia de permissividade da mulata, ao dizer que ela saiu de Recife 

“para fazer a vida no Rio”, isto é, para se dedicar ao sexo como forma de conseguir 

dinheiro, e por isto, está disponível e propensa à prática sexual. 
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2. Do amor e ódio ao corpo: a glorificação do corpo de Alice como 

sublimação 

 
É preciso ressaltar o desempenho efetivo das instituições de poder e das estéticas 

literárias durante todo o processo de formação, preservação e divulgação do imaginário 

estereotipado referente à identidade negra. O texto literário por vezes reverbera pontos de 

vistas que reproduzem estereótipos como os de Alice, a exemplo do romance “Gabriela, 

cravo e canela”, do autor baiano Jorge Amado, no qual assim como acontece em “Um 

especialista”, a aparente valorização da beleza negra/mestiça, através do discurso da 

aceitação, mascara a rejeição e o ódio pela diferença. Deste modo, percebemos que Alice 

é a figura que define a relação intrínseca de amor e ódio ao corpo, conceitos amplamente 

discutidos por Adorno e Horkheimer em “Dialética do Esclarecimento”, pois o fato de 

ser enaltecida, não exclui a vontade que o homem tem de dominá-la.  

A exaltação direta ao corpo da personagem supracitada também não isenta os 

discursos racistas presentes nas entrelinhas da narrativa, uma vez que sendo enaltecida 

devido às características físicas, que supostamente lhe conferem beleza e singularidade, 

silenciam o discurso de inferiorização da mulher negra e camuflam o verdadeiro desejo 

de afirmar que Alice e muitas outras negras se distanciam do pleno esclarecimento. A 

jovem, na realidade ficcional produzida por Lima Barreto é a figura que existe em função 

das necessidades do outro, com vistas a satisfazer as vontades alheias, cujas 

normatizações sociais subjugam-na, rotulam-na e não evidenciam a capacidade da 

personagem de se dedicar ao pleno exercício de pensar. No entanto, esses conceitos e 

preconceitos são criticados na narrativa Barretiana, crítica que observamos 

principalmente no desfecho trágico do conto.  

Nessa relação paradoxal de amor e ódio, aquele que enaltece também carrega 

consigo a vontade de dominar, pois ao se declarar amante das formas físicas da mulata, o 

comendador não só admite que ela é distinta em relação às demais mulheres, mas também 

põe em evidência a sua vontade de tomá-la para si e explorá-la sexualmente. Diversas são 

as reações provocadas por Alice no português, que sob a ótica do narrador barretiano, 

“acalorara-se e se entusiasmara deveras, a ponto de haver na sua fisionomia estranhas 

mutações”, havendo ele adquirido “aspecto de um suíno, cheio de lascívia, inebriado de 

gozo” (BARRETO, 2010, p. 92), no instante em que descreve a jovem mulata para o seu 

amigo numa conversa, tal como exploramos no capítulo anterior.  
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Diante das lembranças de Alice e do seu possível desempenho sexual, o 

comendador não consegue controlar as suas pulsões frente ao seu próprio amigo, o 

coronel Carvalho, deixando-as transparecerem em seu corpo através dos seus 

movimentos e da mudança abrupta de feições. Nesta cena, seus “[...] olhos arredondaram-

se e diminuíram; os lábios se haviam apertado fortemente e impelidos pra diante se 

juntavam ao jeito de um focinho; o rosto destilava gordura; e, ajudado isto pelo seu físico, 

tudo nele era de um colossal suíno” (BARRETO, 2010 p. 92). A descrição feita pelo 

narrador revela o quanto o corpo de Alice estimula as suas pulsões sexuais do português, 

fazendo-lhe perder o controle sobre o seu comportamento.  

A postura do comendador, seu amor pelo corpo de Alice faz parte de um efetivo 

processo de dominação, subjugação e ódio às diferenças, e no âmbito desta pesquisa, o 

negro, noções amplamente criticadas por Lima Barreto. Diversas foram as maneiras de 

professar o ódio em relação ao corpo durante a história, no entanto, é válido citar, a 

exploração do trabalho, primordialmente separado da atividade intelectual. Inicialmente, 

o trabalho é rejeitado, considerado vil e desprezível, enquanto o exercício do pleno 

esclarecimento é superior e direcionado aos homens que também possuem esta dita 

superioridade, aos sujeitos capazes de utilizar a razão como ferramenta de poder e com 

vistas a justificar, neste caso, o processo de dominação dos corpos tidos como inferiores 

e impossibilitados de racionalizar. O processo de escravização ilustra o quadro 

apresentado a priori, no sentido de que o domínio da razão é a principal ferramenta usada 

para justificar a coerção física, imposta, em termos de Brasil, ao homem negro, que ao ter 

sido obrigado a se dedicar a atividades tão desprezíveis, tende a ser visto como 

intelectualmente inferior.  

Essa vontade histórica de eliminar o corpo negro da sociedade brasileira se tornou 

não só ineficiente, mas também impossível em se tratado de um país forjado a partir da 

mestiçagem. Portanto, o modo que o Brasil, país historicamente racista, encontrou para 

conviver com o ódio que sente pelo corpo negro foi criando, através da sublimação desse 

sentimento, diversos discursos de aceitação, valorização e comercialização da estética 

negra, como acontece com Alice. A jovem não chama a atenção apenas do comendador, 

mas também do seu amigo, o coronel Carvalho, que constata a beleza da mulher que ela 

era “[...] bonita de fato e elegante também”, estando vestida em “[..] vestido creme de 

pintas pretas, que lhe assentava magnificamente” e “[...]se lhe adivinhavam as formas” 

(BARRETO, 2010, p. 94). Alice era realmente bela, “um mulatão”, como dizem os 
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homens, no entanto, eles apenas desejam possui-la, dominá-la e aproveitar sexualmente 

o seu corpo.  

Como o interesse primordial masculino em relação à mulata é o desejo de dominar 

e a satisfação dos seus prazeres, os homens não excluem, para conquistarem esse objetivo, 

a utilização da força física. Alice diz só ter “conhecido três homens que [lhe] dessem 

alguma coisa; os outros [...] só querem [seu] corpo e [...] trabalho”. A garota acrescenta 

ainda: “Nada me davam, espancavam-me, maltratavam-me” (BARRETO, 2010, p. 95). 

Essas declarações indicam que a jovem sofre uma dupla afetação, visto que está sujeita a 

receber golpes simbólicos por carregar uma representação pautada em estereótipos que 

inserem arbitrariamente no seu corpo o caráter daquilo que é impuro, permissível e 

erotizado; e físicos, não apenas por ser mulher, mas por se tratar de uma mulher negra e 

prostituta que é explorada sexualmente e se vê, de certo modo, submissa aos desejos 

masculinos que para mantê-la subjugada, utilizam diferentes artifícios que variam entre 

força física e o dinheiro.   

 Nas palavras de Adorno e Horkheimer (apud, Soria, 2008, p.38), as obras da 

civilização ocidental engendram “produtos de sublimação” do homem, nos quais há uma 

tendência de racionalizar o ódio transformando-o, indiretamente, em amor. Dito de outro 

modo, se a sociedade excludente e racista do XX - ainda influenciada pelas teorias raciais 

desenvolvidas no século XIX, cujo discurso transvestido de razão e/ou ciência tentou 

explicar a superioridade do homem branco em relação ao negro – não poderia abertamente 

se livrar da presença negra no Brasil, se não era possível “golpear” estes corpos, uma vez 

que a mestiçagem era uma realidade marcante no país; transforma-se todo esse ódio em 

amor por meio da propagação de discursos positivos, fundamentados na cultura, na 

folclorização e no louvor explícito à essas diferenças raciais, como se observa no 

enaltecimento da mulata descrita no conto.  

Apreende-se, desde então, que o ódio à Alice, corpo negro e diferente, é sublimado 

através do estereótipo da mulata de belas curvas e feições, aquela que é especiaria, e por 

sê-lo, não é encontrada em qualquer lugar, demandando ser procurada e joeirada por um 

“descobridor”, por um sujeito que tenha um olhar interessado e aguçado no que diz 

respeito a essa procura. Estas perspectivas utilizam o discurso da aceitação produzido 

pelas inúmeras imposições ideológicas oriundas dos mecanismos de poder, com vistas a 

tornar esse corpo circulável, aceito e comercializável na sociedade, mas implicitamente, 

não extingue a vontade de diminui-lo e mortificá-lo.  
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 Vale ressaltar que Alice tem o corpo venerado, não o seu caráter. Devido a esse 

enfoque, pode-se pensar na dialética entre corpo e espírito2, em que o primeiro conceito, 

fundamentado em valores carnais, na libido, no prazer e no sexo, denotam o mal; e o 

segundo - que em momento algum é mencionado pelo narrador ou pelos portugueses em 

relação à mulata - é o princípio de todo o bem.  Na obra, estando desprovida de candura, 

castidade, e, obviamente por ser prostituta, Alice se distancia dos princípios espirituais, 

sendo ainda a figura representativa do pecado, uma vez que a sua dedicação às práticas 

sexuais com homens distintos, de diferentes idades, casados ou não, são oposições diretas 

àquilo que a espiritualidade amplamente pregada pela religião, considera como benévolo 

e digno de salvação.  

Alice é, neste sentido, a figura representativa do pecado, não apenas por se dedicar 

à satisfação carnal, aos desejos e aos prazeres, mas também porque é um ponto de 

desequilíbrio na instituição do casamento, justamente por manter relações afetivas e 

sexuais com o comendador, que era um homem casado. É ela quem faz os “encantos” do 

português nos “raros intervalos em que [ele se aborrece] em casa, ou na loja” 

(BARRETO, 2010, p. 92). 

Um dos mais interessantes questionamentos elucidados em “Um especialista” diz 

respeito a identidade do brasileiro. É curioso o fato de a descoberta das origens dos 

sujeitos estar atrelada ao corpo físico, com todas as suas formas, gestos e cores. Isto 

porque a descrição estereotipada que é feita sobre Alice no decorrer do conto – apesar de 

no início parecer aleatória - no final se revela primordial para que se compreenda a 

genealogia da moça, pois é graças ao revelado amor que o comendador diz sentir mulatas 

que ambos os sujeitos descobrem uma relação que está para além do desejo físico, do 

prazer carnal em si, e se estende ao reconhecimento de laços familiares entre eles. Como 

discorre em grande medida sobre o corpo - seja o burguês, de acordo com a perspectiva 

do narrador, seja o da mulata, sob o ponto de vista das personagens - a narrativa o coloca 

como elemento que transforma desencontros em reencontros e demarca no corpo das duas 

personagens as suas história, ascendência e descendência.   

Diante destes fatos, é possível pensar na construção da identidade do brasileiro e 

em que medida o europeu contribui para que essa construção seja estereotipada, refletindo 

também em como esses mesmos sujeitos tendem a ser parte constituinte dessa 

identificação nacional brasileira. Neste sentido, “Um especialista” é um conto pontual 

                                                           
2 Vide a abordagem defendida pelos teóricos Adorno e Horkheimer apud Ana Carolina Soliva Soria in.: 

Dialética do Esclarecimento: a mortificação do homem. 
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para se problematizar a representação dos sujeitos e de seus corpos na literatura. As 

investigações feitas sobre Alice revelam que a criação de estereótipos surge como 

ferramentas discursivas para suavizar as questões raciais bastante presentes no século XX, 

numa sociedade brasileira acentuadamente negra, sendo que a utilização de eufemismos 

e a criação de discursos estereotipados tornam-se meios difundidos pela cultura nacional 

para, de certo modo, fazer com que homens e mulheres negros recusem essa negritude e 

favoreçam as tentativas de embranquecimento da nação.  
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Considerações finais 

Conforme expusemos, “Um especialista” versa sobre o burguês e sua cultura, a 

qual está se constitui a partir de um sistema de controle, seja ele econômico, social ou 

moral. A representação dele está na narrativa do início ao fim, no acúmulo de propriedade, 

no seu comportamento, no jogo de interesses políticos e ainda, na sua estética, 

apontamentos elucidados a partir do ponto de vista do narrador, que no decorrer da 

narrativa, afirma os valores burgueses para deslegitimar os sujeitos e tecer críticas no que 

diz respeitos à sua desonestidade e incoerências morais. 

Além disso, percebemos através da obra analisada que a articulação do processo 

experimental de Lima Barreto reuniu diferentes tendências estéticas não apenas para 

elaborar o seu próprio estilo literário, mas também para romper com os modelos 

tradicionais de representação da sociedade burguesa, o que foi exposto, por exemplo, na 

crítica que faz ao comendador português ao compará-lo a um suíno.  Para isto, o autor 

utiliza o ponto de vista do narrador onisciente, que através do seu olhar divino e 

conhecimento pleno acerca dos acontecimentos e das personagens envolvidas na diegese 

atribui uma perspectiva realista/mimética aos fatos e devido a isto, atinge enfaticamente 

a imagem séria e moralizada do burguês.  

A ironia também faz parte do enredo, estando presente no seu desfecho, mas 

também no título do conto, numa relação ambivalente. O sujeito denominado “um 

especialista” é o próprio comendador, que por ser um amador de mulatas e procurá-las 

com afinco, reencontra a sua própria filha a partir de uma relação incestuosa, em que o 

furor sexual, embora seja controlado por instituições como a religião e o matrimônio, 

levam o homem a reencontrar a filha negada em outrora. Este momento final, atesta o 

ápice da crítica barretiana ao burguês, cujo incesto parece funcionar como um modo de 

se vingar da própria sociedade burguesa e dos modelos de representação românticos. 

Por fim, ressaltamos a importância Lima Barreto para a literatura brasileira, pois 

a variedade de temas com que trabalhou, atrelada ao desejo de elaborar um estilo próprio 

que lhe legitimasse como um escritor de renome, deram às suas obras um elevado 

potencial estético, fazendo com que a crítica literária reconheça a importância da sua 

produção literária no que tange a elaboração de temas e assuntos que reescrevem a 

historiografia literária brasileira. 
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