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“Já sentiu desespero, mano? 

Aquele do mergulhado em águas claras 

Quando veio o redemoinho? 

Aquele salvo pelo braço que avisou do buraco.. 

Unhas seguras na saliência da rocha. 

Agradecidas de frio e de medo. 

Pequenez e grandeza no fiapo do seu nome. 

  

Já sentiu humilhação, rei? 

A que trouxe na cangaia as caixas de fruta 

que num podia mexer nem em uma baga 

Do chegado na feira e escorraçado 

Nos berros, cuspido pra fora 

Depois do almoço vazio 

Quando perguntou se ia receber sua paga 

  

Já foi cabeçalho da notícia da chacota, camará? 

Ao rasgarem seu vestido 

com a bença e os aplausos da covardia? 

  

Se encharcou na chuva ácida da vergonha? 

Sintonizou a rádio do desprezo, 

Chiadinha, o dia inteiro da voz de teu pai?” 

 

 (Allan da Rosa) 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo verificar pontos de interseção entre Os escravos 

(1863- 1870) e Contos Negreiros (2005), de Castro Alves e Marcelino Freire, 

respectivamente, não apenas no que tange o tema - ambos problematizam a escravização à 

qual são submetidas as minorias políticas no Brasil, especialmente os negros - mas também 

quanto às suas formas estéticas, sobretudo no que diz respeito à oralidade, visto que os dois 

autores escrevem textos para serem lidos em voz alta para o público. Eles realizam, portanto, 

o que Zumthor (1997) denominou “poética da oralidade” ou “performance”, em que pelo 

menos a transmissão e a recepção do texto literário passam pela voz e pelo ouvido. 

Analisamos, ainda, como o contexto de cada autor se transforma em elemento interno de suas 

obras, e como elas contribuem para dar visibilidade à situação de marginalidade e exclusão 

social da população negra no país. Para tanto, o trabalho se divide em três capítulos, para 

cujas discussões foram trazidos os estudos de Antonio Candido (1988; 2011; 2000), Antoine 

Compagnon (1999), Regina Dalcastagné (2008); Leyla Perrone-Moisés (2006), João 

Alexandre Barbosa (1990) e Heloísa Toller Gomes (1988), no tangente à representação 

literária, e nos estudos de Zumthor (1993;1997; 2007) sobre oralidade e performance.  

 

Palavras-Chave: Representação do negro. Marginalização. Performance. Oralidade. 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this work is to examine areas of approximation between Os escravos (1863- 1870) 

and Contos Negreiros (2005), by Castro Alves e Marcelino Freire, respectively. Not only are 

we interested in the theme that connects the authors – both problematize the slavery to which 

minorities are submitted in Brazil, especially afro-Brazilians – but also regarding the literary 

aspects, principally when it comes to orality, once both authors write their texts to recite them 

to an audience. They make use of what Zumthor (1997) has called “poetics of orality” or 

“performance”, in which the transmission and reception of the literary text relies on the voice 

and the ear. Furthermore, we analyze how the context of each author influences the object of 

their works, as well as a possible contribution of these texts to draw attention to the social 

exclusion of the black population in Brazil. Thus, this dissertation is divided into three 

chapters, whose rationale intends to dialogue with the studies of Antonio Candido (1988; 

2011; 2000), Antoine Compagnon (1999), Regina Dalcastagné (2008); Leila Perrone-Moisés 

(2006), João Alexandre Barbosa (1990) and Heloísa Toller Gomes (1988), concerning literary 

representation, and Zumthor (1993;1997; 2007), who writes about orality and performance. 

 

Key-words: Black representation. Marginalization. Performance. Orality. 
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INTRODUÇÃO 

 

“A chibata da senzala  

Hoje ainda se faz presente 

Vejo cravejado de bala 

Um corpo negro inocente”. 

 

(Luiz de Jesus) 

 

“Acabar com a escravidão não basta. É preciso 

acabar com a obra da escravidão.” 

 

(Joaquim Nabuco) 

 

Século XVI, costa da então Ilha de Vera Cruz. Um enorme contingente de africanas e 

africanos adentram o que é hoje o território do Brasil para servirem de mão de obra no 

prolífico cultivo da cana-de-açúcar. Desenraizados de suas terras natais, afastados de suas 

famílias, privados de alimentação adequada e submetidos a duras jornadas de trabalho e 

severos castigos físicos, os africanos que formaram o povo brasileiro tiveram, ainda, suas 

mulheres abusadas sexualmente e seus filhos prontamente vendidos como mercadoria no 

tráfico negreiro. Em 13 de maio de 1888, todavia, a Lei Áurea abole oficialmente a escravidão 

no Brasil e suscita, mormente na população negra, a esperança por direitos iguais entre as 

raças. Não obstante, a segregação naturalizada pela sociedade escravocrata de então parecia 

não acompanhar a legislação, a qual não dava conta da integração social desses sujeitos 

outrora escravizados. Sem as devidas condições de saúde, segurança e educação, a massa de 

afrodescendentes no Brasil não podia ir muito além dos muros de suas favelas. Como bem nos 

lembra Carolina Maria de Jesus, “hoje estavam aqui, amanhã ali, como se fossem folhas 

espalhadas pelo vento. Eles tinham inveja das árvores, que nasciam, cresciam e morriam no 

mesmo lugar” (JESUS, 2007, p. 68-69).  

Com efeito, mesmo passado mais de um século desde a abolição, as marcas da 

escravidão são evidentes. A população negra foi lançada nas periferias e seus costumes e 

religiões criminalizadas, o que representa, portanto, a continuidade de uma cultura de 

segregação e exclusão social. Como resultado, os negros seguem sendo alvo de comentários e 

agressões racistas, as quais são legitimadas pelo racismo institucional que pune os cidadãos de 

forma diferenciada a depender da sua raça ou condição social. O mapa da Violência de 2012 
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constatou que, entre os 56 mil assassinatos registrados no país, 30 mil são de jovens entre 15 e 

29 anos e 77% dessas pessoas são negras. Em 2014, a ONU divulgou um relatório concluindo 

que o racismo no Brasil é “estrutural e institucionalizado” e “permeia todas as áreas da vida” 

(ONU, 2014). Os dados revelaram, ainda, que a população negra é a que tem o menor nível de 

instrução, os menores salários, o menor acesso à saúde e ao saneamento básico, a que mais 

morre precocemente e a que menos contribui com o Produto Interno Bruto (PIB).  

Casos como a recente polêmica em torno de uma pichação na Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, conhecida por ser uma instituição frequentada 

predominantemente por pessoas brancas e de classe média ou alta, em São Paulo, denunciam 

que a democracia racial não passa, por certo, de um mito
1
. A frase “lugar de negro não é no 

Mackenzie. É no presídio”, cuja autoria ainda não foi apurada, foi encontrada no dia 06 de 

outubro de 2015, no banheiro da Faculdade de Direito da instituição e pode ser lida como um 

eco do pensamento de boa parte da elite brasileira, a qual se sente ameaçada com a presença 

crescente de pessoas negras em espaços hegemônicos. Das crianças assassinadas pelo Estado 

nas periferias do Brasil à banana jogada por um torcedor no jogador Daniel Alves, do 

Barcelona, chamado na ocasião de “macaco”, o racismo é patente. Em situações menos 

extravagantes, contudo, a realidade não é mais justa para essas pessoas. O longa-metragem de 

Anna Muyalert, “Que horas ela volta?” (2015), mostra de dentro de uma abastada família 

paulistana a sedimentação da estrutura da casa-grande e senzala. Assim como muitas colegas 

de profissão, a empregada doméstica Val, interpretada por Regina Casé, vive na casa dos 

patrões e, apesar de ser “praticamente da família”, como apregoam muitas casas de classe 

média ou alta brasileiras, não desfruta de muitos direitos que lhe cabem. O recém-lançado 

filme revela, portanto, a estrutura do apartheid social contemporâneo sob o ângulo da porta 

dos fundos. 

Esse breve panorama da situação do negro no Brasil, contudo, não constitui o nosso 

objeto de pesquisa, senão que numa importante discussão para que o nosso propósito aqui seja 

compreendido. As obras de Castro Alves e Marcelino Freire, produzidas em momentos 

históricos distintos, têm como ponto de partida a condição da pessoa negra no Brasil. Contos 

negreiros (2005), de Marcelino Freire, escrito passado mais de um século do poema “O navio 

negreiro”, do poeta baiano, incluso na obra Os escravos (1863-1870), sugere que a realidade 

da população negra ainda é marcada pelo escravismo, ao contrário do que almejavam 

                                                           
1
 Difundido principalmente pela obra Casa-Grande e Senzala (1933), o mito da democracia racial consiste na  

crença insensata de uma suposta igualdade de direitos entre as raças, a qual não se verifica de fato.  
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abolicionistas como Joaquim Nabuco.
2
 Se para Mario de Andrade a literatura castroalvina, 

por mais elevada que fosse, não iria sobreviver após o século XIX
3
, para Marcelino Freire ela 

tem sido na verdade uma fonte de inspiração. Em entrevista, o autor pernambucano revela 

suas influências:  

escrevo durante um tempo e vou lá dar uma olhada nos contos pra ver que 

livro eles estão pedindo. Eu vi que mais do que a temática negra, a temática 

do preconceito é muito presente no livro. Lembrei imediatamente de Navio 

Negreiro e fui reler Castro Alves, Lima Barreto, Murilo Mendes, Cruz e 

Sousa, todos que usaram a temática negra. A divisão em cantos é muito 

colada no Navio Negreiro. Não há dúvidas de que foi uma leitura que eu 

procurei pulsar pra chegar com o livro
4
. 

 

Diante disso, é certo que as obras desses escritores levantam as seguintes questões: 

quais os pontos de intersecção entre a obra Os Escravos e Contos Negreiros?  De que forma o 

sistema escravocrata vigente na época de Castro Alves dialoga com a condição atual do negro 

tal qual recriada por Marcelino? Como a feição social das obras foi transfigurada em 

linguagem artística? Estes são alguns questionamentos que tentaremos responder ao longo dos 

capítulos que compõem essa dissertação.  

O primeiro capítulo reúne algumas discussões concernentes à representação literária, 

ou melhor, à forma através da qual a literatura dialoga com a realidade, ao mesmo tempo 

atuando sobre e sofrendo influência da sociedade. Para tanto, iremos trazer os postulados de 

Antonio Candido (1988; 2000; 2011), Antoine Compagnon (1999), Leyla Perrone-Moisés 

(2006) e João Alexandre Barbosa (1990). Para a compreensão desse tema no tocante ao nosso 

corpus literário, todavia, foi ainda de suma importância a reflexão acerca da alteridade 

segundo explanada por Regina Dalcastagné (2008).  

No segundo capítulo, buscamos compreender o interesse de Castro Alves e Marcelino 

Freire pela realidade do negro no Brasil e, em seguida, analisamos de que forma realidade 

(elemento externo) atuou na organização interna de Os escravos e Contos negreiros, 

tornando-se, assim, fatores estéticos. Levando em consideração que os referidos autores são 

homens do seu tempo, investigamos, ainda, qual o ponto de vista de enunciação de ambos ao 

representar o negro.  

                                                           
2
Cf. NABUCO, 1977. 

3
Cf. ANDRADE, 1974. 

4
FREIRE, Marcelino. Marcelino Freire fala de projetos e passagem por Salvador. Entrevista concedida a 

Verena Paranhos. Disponível em < http://atarde.uol.com.br/cultura/literatura/noticias/1699527-marcelino-freire-

fala-de-projetos-e-da-passagem-por-salvador>. Acesso em 06/08/2015. 
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Já a terceira e última parte é voltada para a oralidade e a performance  nas obras em 

questão. Primeiramente, porém, apresentamos um breve histórico da leitura em voz alta nas 

sociedades e destacamos quais seriam os elementos da performance, e, ainda, comentamos 

acerca do diálogo desta com outras linguagens artísticas. Em seguida, contextualizamos a 

obra de Castro Alves e Marcelino Freire na tradição de performances poéticas no Brasil e, por 

fim, ressaltamos os índices de oralidade presentes no texto dos autores, ou seja, buscamos ver 

de que forma a intenção de ler em voz alta interfere na composição dos textos. Para tais fins, 

recorremos principalmente aos estudos de Zumthor (1993; 1997; 2005; 2014).  

 Finalmente, convém salientar que a comparação entre Castro e Marcelino não decorre 

de uma perspectiva tradicional da Literatura Comparada, a qual se respalda numa relação de 

causa e efeito, de antes e depois, de origem e derivações (PERRONE-MOISÉS, 1990). Do 

contrário, a nossa análise busca um diálogo entre esses dois autores a partir das “retomadas, 

empréstimos e trocas”
5
 inerentes à criação literária, os quais se dão de uma forma 

verdadeiramente dialógica. Isso porque “a literatura nasce da literatura; cada obra nova é uma 

continuação, por consentimento ou contestação, das obras anteriores, dos gêneros e temas já 

existentes. Escrever é, pois, dialogar com a literatura anterior e com a contemporânea”
6
. 

Sendo assim, o objetivo desta pesquisa foi examinar o corpus de forma a verificar como 

Castro Alves e Marcelino Freire, cada um em seu tempo, incorporam a voz negra em suas 

produções literárias. 

  

                                                           
5
 Ibidem, p.94. 

 

 
6
 Idem. 



14 
 

1- CAPÍTULO I: A REPRESENTAÇÃO LITERÁRIA 

1.1- Possibilidades de abordagem metodológica: Literatura e Realidade  

 

“A literatura parte de um real que pretende dizer, 

falha sempre ao dizê-lo, mas ao falhar diz outra 

coisa, desvenda um mundo mais real do que aquele 

que pretendia dizer.” 
 

(Perrone-Moisés, 1990, p.102).  

 

De uma maneira geral – como o próprio termo sugere - a literatura abarcava o 

conhecimento das letras, assim, tanto obras de ficção quanto textos filosóficos e históricos. 

Porém, segundo Compagnon (1999), essa definição era insuficiente, escritores tais como Leon 

Tolstoi,  Roman Jakobson, Charles du Bos e Jean Paul Sartre continuavam perguntando qual 

seria a natureza da literatura, suas especificidades, sua função, sua relação com a realidade, o 

papel do escritor
7
, dentre outras questões. Como corolário dessas investigações, o estudo 

literário esteve imprensado “entre duas abordagens irredutíveis: ponto de vista contextual 

(histórico, psicológico, sociológico, institucional) e ponto de vista textual (linguístico)” 

(COMPAGNON, 1999, p. 30).  

Leyla Perrone-Moisés num ensaio intitulado “A criação do texto literário” traz à tona 

algumas teorias que buscam compreender como o escritor faz surgir um texto literário: ele 

cria? Inventa? Produz? Representa? Exprime? Partindo desses questionamentos, a autora 

discorre sobre cada um dos referidos termos, ressaltando os aspectos que caracterizam um 

certo mal-estar entre os teóricos sobre adotar ou não determinada terminologia. O termo 

“criação”, por exemplo, “supõe o tirar do nada, o tornar existente aquilo que não existia 

antes” (PERRONE-MOISÉS, 1990, p.100). Nessa perspectiva, assim como Deus criou o 

mundo a partir do Verbo, o escritor literário fundaria um mundo novo, doravante seu desejo e 

sua palavra, o que seria um idealismo romântico, pois presumiria a ideia de que “o artista não 

imita a natureza, mas cria uma outra natureza, gerada por um excesso de caráter divino e 

destinada a uma completude autônoma
8
”. 

Se trocássemos a palavra “criação” pela palavra “invenção”, a noção de criar algo 

novo também permaneceria, mas com uma diferença, essa não seria de modo divino e 

                                                           
7
 Segundo Compagnon (1999), essas reflexões estão presentes nos seguintes textos: “O que é arte?”, de Tolstoi 

(1898); “O que é poesia?”, de Jakobson (1933-1934); “ O que é literatura” de Charles Du Bos (1938) e Jean 

Paul-Sartre (1947).  

 
8
 Idem. 
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absoluto. Inventar implica utilizar as habilidades humanas para tornar sua vida mais rica e 

mais interessante. Para Perrone-Moisés, o problema em adotar esse termo se dá porque  

Dentro de um sistema de Verdade, invenção tem até algo de pejorativo. Diz-

se de uma mentira: isso é uma invenção. Daí algo provocador no uso da 

palavra invenção para designar o fazer artístico. O escritor que diz “eu 

invento” recusa as verdades absolutas e os valores estáveis, ressalta sua 

habilidade mais do que sua inspiração
9
. 

 

É importante, ainda, ponderar sobre o fato de a invenção estar inserida no tempo, no 

contexto, o que leva a pensar que ela poderia ser substituída por outra, mais sagaz, mais 

moderna. Isso posto, a autora reflete sobre o que seria a “produção do texto literário”. A 

palavra “produção” implica, em Economia, a criação de bens e de serviços com o objetivo de 

suprir as necessidades materiais do homem. Dessa forma, “inserido num processo de 

produção, o texto fica equiparado a um produto do mundo industrial, como o guarda-chuva ou 

uma máquina de costura” 
10

. O termo “expressão”, por sua vez, pertence ao campo da 

psicologia e foi bastante valorizada pelo romantismo tardio, que prioriza, no ato de escrever, 

“o sujeito emissor, com suas personalidades e afetos
11

”.  

O termo mais viável seria, então, “representação”, que, por sua vez, é a palavra mais 

antiga na teoria literária, sinônimo de mímesis em Aristóteles. Segundo Compagnon (1999, 

p.38), “da Antiguidade até metade do século XVIII, a literatura (...) foi geralmente definida 

como imitação ou representação (mímesis) de ações humanas pela linguagem”. Aristóteles 

(2011, p.39) afirmava que todas as artes são miméticas: “a poesia épica e trágica, bem como a 

cômica, a ditirâmbica e a maioria da interpretação com flauta e instrumentos de cordas e 

dedilhados são todas, encaradas como um todo, tipos de imitação”. A imitação, pois, é 

definida a partir dos meios (ritmo e métrica), do objeto (que é um critério temático, imitação 

da ação do homem  de acordo com a índole elevada ou baixa) e do modo (primeira, segunda 

ou terceira pessoas).  

Vale frisar que, diferentemente de Platão, Aristóteles não compreendia imitação como 

mera reprodução, mas defendia que o artista, na tentativa de reproduzir o real acabava por 

recriá-lo. Ele criou, portanto, um novo paradigma para pensar a relação entre literatura e 

realidade: “não é função do poeta realizar um relato exato dos eventos, mas sim daquilo que 

poderia acontecer e que é possível dentro da probabilidade ou da necessidade
12

”. Isso faz da 

                                                           
9
 Idem. 

10
 Idem. 

11
 Ibidem,p.102. 

12
 Ibidem, p.54 
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literatura uma ficção, “uma mentira, nem verdadeira nem falsa, mas verossímil”
13

, ou seja, 

Aristóteles focalizava as verdades possíveis dentro da totalidade da obra, e não em sua relação 

com o real vivido.   

No começo do século XX a ideia de mímesis, todavia, foi questionada pela teoria 

literária, que, por sua vez, passou a insistir na autonomia da literatura em relação à realidade, 

desenvolvendo a tese da primazia da forma sobre o conteúdo, “da expressão sobre o conteúdo, 

do significante sobre o significado, da significação sobre a representação, ou ainda, da 

sèmiosis sobre a mímeses (COMPAGNON, 1999, p.97)”. O formalismo russo, o New 

Criticism e o estruturalismo são exemplos de críticas literárias que priorizaram o texto em 

detrimento do contexto. Por outro lado, também surge a crítica que privilegiou o contexto em 

detrimento da forma literária, tal como a crítica marxista.  

Atualmente, porém, há uma nova concepção da crítica literária que considera os dois 

aspectos do texto literário, compreendendo que a literatura decorre da natureza de certos 

conteúdos (dialoga com uma realidade) e da maneira como ela os comunica, ou seja, possui, 

também, uma linguagem diferenciada, uma dimensão estética.  

Luiz Costa Lima é um dos teóricos contemporâneos que buscou atualizar o conceito 

de mímesis. Para ele, a mímesis “estabelece uma correspondência entre um estado de mundo 

e uma configuração textual” (LIMA, L. C., 2006, p.188). Nesse sentido, a obra de arte traz à 

tona configurações sociais reorganizadas em representações. Essa compreensão é importante 

porque desmistifica a ideia de a literatura ser apenas literatura, sem estabelecer qualquer 

relação com o mundo dado.  

Por meio da mímesis o texto acolhe, seleciona e transforma as configurações 

sociais. A sociedade é sua parceira porque é na sociedade que circulam 

valores, usos e costumes, constituindo uma lógica social, que como ainda 

dizia Gabriel Tarde, anterior à lógica o indivíduo. A mímesis ancora a obra 

no mundo. Na obra da mímesis de arte valores, usos e costumes não só 

circulam, mas implícita ou explicitamente são postos em questão
14

.  

 

Pensar na autonomia do texto literário é dizer que sua compreensão pode ser alcançada 

por uma análise exclusiva dos elementos sintagmáticos (FIGUEREDO, 2013). Porém, a busca 

pela compreensão de um texto implica observar quais os valores históricos, sociológicos, 

psicológicos são selecionados e como esses valores são trabalhados nele. Por outro lado, é 

preciso esclarecer que por mais que um texto literário se aproxime do real, ele precisa ser 

tratado como ficção. Em literatura, “as coisas se tornam sempre metáforas, jamais elas 

                                                           
13

 Antoine Compagnon (1999) citando o pensamento de Kate Hamburguer e Genette.  
14

 Ibidem, p. 207.  
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mesmas” (BERNARDO, 2010, p.94). René Magritte, com o famoso quadro La trahison des 

images, nos alerta sobre a incompletude dos sistemas de representação, ao colocar o 

enunciado “Ceci n’est pas une pipe” (Isto não é um cachimbo). O cachimbo que vemos no 

quadro não é um cachimbo, afinal não podemos fumá-lo, mas a representação de um 

cachimbo. Com esse quadro, Magritte assume fazer ficção e alerta sobre a “pretensão absurda 

do realismo querer mostrar a realidade como ela é e as coisas como elas são
15

”. 

Nessa perspectiva, Luiz Costa Lima aponta que a mímesis literária não diz respeito à 

representação da realidade, pois não temos o verdadeiro acesso à realidade, mas aos discursos, 

aos campos discursivos de diversas áreas (economia, política, cultura). “Fora da ordem da 

linguagem, o real é apenas caos (PERRONE-MOISÉS, 1990, p.109)”. Sobre isso, Octávio 

Paz diz: “a palavra não só diz o mundo, mas também o funda- ou o transforma”
16

 ( apud  

PERRONE-MOISÉS, 1990, p.190). Logo, o texto literário, em vez de representar a realidade, 

a que não temos acesso se não através da linguagem, ficcionaliza outros campos discursivos. 

É nesse sentido que Costa Lima fala da mímesis como “representação de representações” e 

defende o texto literário como um texto de segundo grau, ou seja, é um texto que representa 

outros textos. A literatura, portanto, é uma ficcionalização não do mundo e dos seres, mas da 

própria linguagem, posto que “a linguagem não pode substituir o mundo, nem ao menos 

representá-lo fielmente. Pode apenas evocá-lo, aludir a ele através de um pacto que implica a 

perda do real concreto”
17

.  

Sem adentrar mais profundamente nessa discussão do que é a realidade, queremos 

chamar a atenção para a discussão moderna de mímesis por Costa Lima considerar a relação 

entre literatura e “realidade”, como questões importantes para apreender o texto literário. Na 

concepção de Candido (2000, p. 5),  

Hoje sabemos que a integridade da obra não permite adotar nenhuma dessas 

visões dissociadas; e que só a podemos entender fundindo texto e contexto 

numa interpretação dialeticamente íntegra, em que tanto o velho ponto de 

vista que explica pelos fatores externos, quanto o outro, norteado pela 

convicção de que a estrutura é virtualmente independente, se combinam 

como momentos necessários do processo interpretativo.  

 

O dizer da literatura não se dá sobre um vazio semântico, o que ele diz é ideológico 

(SAMUEL, 2007). A realidade aparece mesmo quando não se fala diretamente dela, já que a 

literatura sempre guarda um segredo, apresenta um modo secreto de dizer as coisas, cabendo 

ao leitor seguir as pistas oferecidas na narrativa até encontrar o que está por trás das 

                                                           
15

 Ibidem, p.90. 
16

 apud PERRONE-MOISÉS, 1990, p.190 
17

 Ibidem, p. 105. 



18 
 

aparências. Além do interdito, há também o silêncio, que pode surgir na obra para ratificar 

que o real é por vezes indizível, impossível de ser representado. “O que se conquista pela 

forma não é mero objeto ornamental, mas um objeto onde o real se dá a ver. O compromisso 

do escritor com o mundo passa por um compromisso com a forma (...)” (PERRONE-

MOISÉS, 1990, p. 107). Nisso reside a ambiguidade do texto literário, que só é possível 

através da forma, do trabalho com a linguagem.  

Em Literatura e Sociedade (2000), sobretudo na primeira parte do livro, Antonio 

Candido nos dá pressupostos teóricos de como os estudos sociológicos podem contribuir com 

a crítica literária. O autor alerta que é preciso fugir tanto da “tirania sociológica” quanto do 

textualismo. Segundo Moraes (2015, p.18), 

 trata-se de recuperar uma abordagem sociológica sem incorrer no equívoco 

determinista, numa concepção de mímesis como retrato imediato, que trata a 

obra de arte como transparente (como expressão imediata  da psique do 

artista ou da sociedade em que vive): trata-se de deformação, transfiguração, 

sendo qualquer possível efeito de verdade devedor de uma “modificação  na 

ordem do mundo” própria do trabalho artístico.  

 

Ainda sobre isso, Leyla Perrone-Moisés coloca que uma análise literária não deve 

privilegiar apenas as questões sociais, mas deve se ocupar de como o social se transfigura em 

linguagem literária a partir de uma organização específica, de uma desautomatização da 

língua.  

O fio da navalha em que me sinto é justamente não cair nem no culturalismo, 

nem levar água ao moinho do conservadorismo político ou moralista. (...) 

Quando eu me oponho aos culturalistas, isso não quer dizer que eu endosse 

as causas que eles defendem, como as identidades étnicas e sexuais. O que 

não endosso é que a literatura seja avaliada a partir desses critérios 

(PERRONE-MOISÉS, 1992, s.p). 

 

O que não se pode desconsiderar é que há sempre uma comunicação entre a obra e a 

realidade externa. É tanto que, caso se modificassem as condições e os modos de vida (a 

realidade social), as formas estéticas (as obras) também seriam alteradas. Sendo assim, “as 

formas artísticas são tanto autônomas como dependentes de fatores socioculturais, daí a 

necessidade de um método que atente tanto para fenômenos de ordem estética quanto para 

fenômenos estéticos vinculados a fatores externos”.
18

  

João Alexandre Barbosa, em A leitura do intervalo: ensaios de crítica (1990),  

desenvolve o conceito de leitura intervalar, que consiste na leitura dos intervalos presentes em 

uma obra. Segundo o autor, é essa “dimensão intervalar que dá ao texto a tensão com que ele 

seduz o leitor” (1990, p.29).   

                                                           
18

 Idem, 1990, p.59 
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a literatura nunca é apenas literatura; o que lemos como literatura é sempre 

mais – é História, Psicologia, Sociologia. Há sempre mais que literatura na 

literatura. No entanto, esses elementos ou níveis de representação da 

realidade são dados na literatura pela literatura, pela eficácia da linguagem 

literária. Então, entre esses níveis de representação da realidade e sua 

textualização, seu aparecimento enquanto literatura, há um intervalo – mas é 

um intervalo, como na música, muito pequeno e que é preciso ser muito 

rápido para perceber
19

. 

 

Ou seja, a literatura possui uma relação dialética com outras áreas de conhecimento. 

Daí a importância de um leitor crítico, pois apenas uma leitura especializada consegue 

resolver essas divergências, colocando as coisas em seus devidos lugares. Encontrando 

elementos de outras áreas (sociologia, psicologia, história), o leitor percebe também como a 

obra incorpora os fatores externos. O que se lê na obra literária, “só é mais do que literatura 

porque a intensidade com que se trabalha os valores da linguagem, isto é, o que é próprio da 

literatura, leva à problematização radical dos demais valores- filosóficos, psicológicos, 

sociais, históricos-veiculados pela literatura” (BARBOSA, 1990, p.26). Sendo assim, o papel 

do crítico é “ler en abime o intervalo criado pelo exercício da linguagem poética na 

reorganização dos valores que os relacionam
20

”.  

Seguindo o pensamento de Moraes (2015, p. 17), concordamos que   

se entendermos que toda obra literária, desde que analisada apropriadamente, 

será reveladora de algum aspecto da realidade, ou terá incorporado algum 

elemento externo (da realidade externa), não de maneira superficial, mas em 

sua composição, então o crítico se colocará sempre a tarefa difícil de 

descobrir qual o elemento externo relevante e como este se torna interno, 

como se faz um elemento estruturante na composição da obra.  

 

Partindo desses pressupostos, esta dissertação busca analisar os projetos literários de 

Castro Alves e Marcelino Freire, Os escravos e Contos Negreiros, respectivamente, a partir 

da articulação dos elementos internos e externos defendida por Antonio Candido. Dito de 

outro modo, pretendemos observar o intervalo entre a ficcionalidade e os valores sociais e 

históricos presentes nas referidas obras, como propõe João Alexandre Barbosa. Mas antes, 

veremos como outros escritores incorporaram essa mesma temática, para melhor localizar 

Castro Alves e Marcelino Freire na tradição literária nacional.  

 

 

 

                                                           
19

 Idem, 1993, p. 23. 
20

 Ibidem,p.31.  
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1.2-A representação literária do negro 

 

A sociedade brasileira atual é marcada pela desigualdade social e consequente 

opressão e violência contra os grupos menos favorecidos economicamente. “Sabemos que as 

condições de existência não são as mesmas para homens e para mulheres, para patrões e para 

empregados, para brancos e para negros, para heterossexuais e homossexuais” (GINZBURG, 

2012, p.30). Na história nacional tais diferenças resultaram em genocídios, massacres, 

chacinas, regimes políticos autoritários, miséria, fome em massa e preconceitos raciais e 

sociais. A literatura, por vezes, se preocupou com os problemas relacionados a essa 

desigualdade, trazendo personagens “que compõem o hino seco e desalentado dos 

esfarrapados do mundo” (LIMA, F., 2007, p.164). Através de algumas narrativas percebemos 

que “a violência em nossa história está articulada com formas, temas, modos de produção, 

circulação e recepção das obras literárias”
21

.  

Isso não significa que encontramos com facilidade na literatura a voz dos sujeitos 

menos privilegiados socialmente e suas experiências negativas, pois como afirma Dalcastagné 

(2008, p. 79):  “as classes populares possuem menor capacidade de acesso a todas as esferas 

da produção discursiva: estão sub-representadas no parlamento (e na política como um todo), 

na mídia, no ambiente acadêmico”. Na literatura, é claro, não seria diferente. A literatura 

brasileira, de acordo com uma pesquisa realizada pela autora supracitada, é marcadamente de 

classe média, branca e masculina
22

. Nesse sentido, Ginzburg (2012, p.30), atesta que “os 

grupos reificados pela escravidão, por preconceitos e violência institucional, muitas vezes não 

tiveram a oportunidade de apresentar seus pontos de vistas sobre as transformações 

históricas”. Durante muito tempo, os grupos oprimidos tiveram suas vozes silenciadas, sendo 

esse silêncio quebrado uma vez ou outra pela literatura de intelectuais que se importam em 

trazer à tona a voz desses indivíduos ou pela produção literária do próprio grupo dos 

excluídos, tais como Carolina Maria de Jesus, Luís Silva (Cuti), Conceição Evaristo, Ferréz 

ou Paulo Lins. O abismo entre o espaço de enunciação das classes dominantes e o dos grupos 

oprimidos denuncia, pois, a falsidade da ideia de Candido sobre a literatura ser uma 

manifestação de todos os homens em todos os tempos.  

Graça Paulino e Rildo Cosson em um artigo intitulado “A literatura no território dos 

direitos humanos” defendem a literatura como o direito de ser representado. Os autores 

                                                           
21

 Ibidem, p.13. 
22

 Na pesquisa “A personagem do romance brasileiro contemporâneo” (2005), Dalcastagné aponta que em 

romances brasileiros publicados em editoras bem prestigiadas- abrangendo 80 escritores e 130 narrativas no 

período de 1965 a 1979 e 165 escritores e 258 romances de 1990 a 2004-  a maioria são homens e 93% brancos.  
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afirmam que no ato de representar o que está ausente se faz presente um processo complexo 

de interação e transferência política e artística. Por isso, a literatura, ao representar os 

indivíduos, se torna um espaço importante para a articulação de identidades, que nos ajuda a 

dizer “o que somos e o que não somos, o que queremos e o que não queremos ser, que valores 

defendemos para o nosso mundo e o mundo que queremos viver” (PAULINO e COSSON, 

2012, p.108). Dito nisso, é preciso lembrar que o discurso literário não está livre das marcas 

do seu tempo e nem pode ser alheio a este. Enclaustrar o texto de seu contexto de produção é, 

na verdade, a melhor forma de não compreendê-lo. Com isso estamos dizendo, tendo como 

exemplo a representação do negro, que não se podem analisar as representações literárias do 

século XIX com o olhar do século XXI e nem que é positivo alterar, no tangente a linguagem, 

vocábulos considerados pejorativos, racistas e discriminatórios por outros politicamente 

corretos. Quando a escrita literária é retirada de seu contexto, pode-se incorrer no erro de 

condenar obras como O mercador de Veneza, de Shakespeare, em que o vilão da história é  

judeu, com o receio de que se esteja fazendo uma apologia ao antissemitismo. O mesmo 

ocorreria com os contos de fadas, quando “denunciado” o seu teor machista (MENEGHETI, 

2015).  

Ainda sobre isso, nesses últimos anos surgiu uma polêmica em torno do livro Caçadas 

de Pedrinho (1933), de Monteiro Lobato. Em 2010 foi solicitada, pelo Instituto de Advocacia 

Racial, a retirada do referido livro do Programa Nacional Biblioteca na Escola do governo 

federal sob o argumento de que ele contém trechos considerados racistas. Porém, é importante 

destacar que na época em que foi lançado não havia nenhum problema. Monteiro Lobato 

cresceu entre a elite brasileira da época e suas obras foram publicadas ao mesmo tempo em 

que se divulgavam as ideologias eugênicas no mundo. Como exigir, então, que esse escritor 

trouxesse para sua obra o que hoje consideramos politicamente correto
23

? Muitas vezes se 

exige que o escritor resolva um problema que não época não existia. Não era um problema 

consciente, por exemplo, na época se referir a uma negra como “macaca de carvão”. E ainda 

que ele tivesse consciência de algumas expressões racistas, poderia optar por continuar 

usando-as, pois a arte não deve ser censurada, ela é livre. Brancos podem escrever sobre 

negros, cristãos sobre ateus, homens sobre mulheres, mulheres sobre homens, qualquer ideia 

pode ser explorada na literatura. Caberá ao leitor, escolher aquela que mais lhe agrada. 

                                                           
23

 Compreendemos o politicamente correto tal qual Felipe Pondré (2012, p.31): “Politicamente correto no atual 

momento em que vivemos no país e no mundo se caracteriza por ser um movimento que busca moldar 

comportamentos, hábitos, gestos e linguagem para gerar a inclusão de grupos discriminados, e por tabela, 

combater comportamentos, hábitos, gestos e linguagem que indiquem uma recusa dessa inclusão”.  
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 Sendo então um fingidor, como bem colocou Fernando Pessoa no poema 

“Autopsicografia”, o escritor pode representar dores, sonhos, afetos e desafetos, alegrias que 

não sente e construir muitos aspectos que em nada condizem com a realidade.  

É importante dizer ainda que quando se seleciona uma obra pelo seu conteúdo (ser 

politicamente correto), o valor estético acaba ficando em segundo plano. Às vezes o que 

importa mais é que o escritor pertença a uma minoria política e seu poema, semelhante a um 

panfleto, divulgue uma ideologia. Sobre isso afirma Adriane Garcia (2016, s.p): 

A literatura não inventa nada (exceto linguagem), apenas reordena o real, 

como alguém que tem habilidades para montar milhares de figuras diferentes 

com o mesmo lego. A imaginação age sobre o que já existe, mesmo a 

prospecção parte de uma ancoragem no que o real pode oferecer. Querer que 

a literatura seja politicamente correta é querer que ela fale de um mundo 

ideal. Mas o mundo ideal não existe. Quando toda a literatura estiver 

adestrada pelo politicamente correto e toda ela falar sobre um mundo ideal 

com personagens ideais que falam frases ideais não teremos mais literatura. 

Teremos mais um tipo de religião. 

 

Partindo desses pressupostos, veremos rapidamente algumas obras literárias que 

buscaram representar literariamente o negro, tentando não incorrer no erro de que o nosso 

olhar politicamente correto de hoje prejudique a compreensão do texto, visto que “a maneira 

como a literatura descreveu, instituiu, desenhou o quadro Abolição/escravidão, por um lado, 

reflete o pensamento dominante de uma época e, por outro, descortina uma parte do que a 

sociedade projeta, modula, antecipa como futuro (MONTENEGRO, 1988, p.5). As obras das 

quais trataremos forneceram novos elementos para o entendimento do tema, a partir da 

estética romântica, realista, naturalista, simbolista, dentre outras.  

 

 

 1.2.1 - A literatura sobre o negro 

 

“Só porque você 

Não me bate de chicote. 

Não me fura de faca. 

Não me espeta o ventre... 

Não quer dizer que você não me deve nada: 

Você me deve a chave da senzala,  

que está escondida nas gavetas dos balcões.”  

 

(Geni Mariano Guimarães) 

 

Foi apenas no século XIX que a função social do negro como escravo passou a ser 

problematizada com mais veemência no Brasil. Antes disso, o tráfico e a exploração dos 

africanos era tão rentável que, salvo raríssimas vozes, ninguém se levantou em defesa dos 
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escravos. No que diz respeito à arte literária, de acordo com Candido (1975, p.270), “o negro 

era visto como uma realidade degradante sem categoria de arte, sem lenda heróica”. Porém, 

romancistas como José de Alencar, Joaquim Manuel de Macedo e Bernardo Guimarães e 

poetas como Castro Alves transpuseram “barreiras sociais, psíquicas e estéticas”
24

 a fim de 

incorporarem o negro à literatura, o que justifica, em alguns momentos de suas obras,  a 

“idealização de traços físicos e morais com que o apresentaram
25

”.  

O Romantismo brasileiro, período literário em que o negro se insere mais claramente 

na literatura nacional, “foi inicialmente (e continuou sendo em parte até o fim) sobretudo 

nacionalismo. E nacionalismo foi antes de mais nada falar sobre coisas locais” (CANDIDO, 

2002, p. 40). Nesse contexto, a narrativa ficcional em prosa se mostrou uma forma mais 

acessível para apresentar a realidade, pois dava uma maior dose de verossimilhança, 

aproximando, assim, o texto da experiência pessoal do leitor, o que faz com que o romance 

em folhetim ganhe cada vez mais espaço no século XIX. Joaquim Manuel de Macedo, com a 

obra A moreninha (1844)- um romance de costumes- se tornou um modelo do que era ser 

escritor e mostrou aos seus contemporâneos que a literatura poderia ser popular (CANDIDO, 

2002).  

 De acordo com Candido (1975), Odorico Mendes (1799-1864), grande intelectual 

daquele século, identificou quatro áreas temáticas na literatura brasileira, que correspondiam 

aos diferentes tipos humanos: 1) os mais civilizados; 2) os selvagens; 3) os sertanejos e; 4) os 

negros.  Segundo ele, abordando esses elementos, os autores poderiam chegar a uma literatura 

propriamente nacional. Para Candido (2002, p.50), “estas observações importam porque são 

uma espécie de premonição do que começaria a ocorrer: a introdução do romance regionalista 

e o interesse crescente pelo negro, em versos e prosa, nos anos de 1860 e 1870”. O interesse 

pelo negro se intensifica na década de 1860, quando acontece a maior guerra já existente na 

América Latina, a guerra do Paraguai, na qual negros livres e escravos lutaram, pressionando, 

por isso, o governo a decretar a liberdade dos que participaram
26

. 

A partir da Guerra do Paraguai surgem no horizonte político e social dois 

problemas que se avolumaram até mudar a fisionomia econômica e 

institucional do país: a chamada “questão servil”, isto é, o debate sobre a 

abolição do regime escravista, e a propaganda republicana, que desfecharia 

em 1889 no destronamento do imperador e no fim da Monarquia
27

. 
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 Ibidem, p. 276.  
25

 Idem. 
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 O documentário de Edson França, Félix: o herói da Barra, aborda a biografia de um ex-escravo que teria 

lutado na Guerra do Paraguai, razão pela qual D. Pedro II deu uma grande extensão de terras, no antigo norte de 

Goiás. Porém, a perca do documento real, depois de sua morte gerou um conflito pela posse das terras entre seus 

descendentes e fazendeiros, que já dura mais de 50 anos.  
27

 Ibidem, p. 69. 
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Assim, as pressões para o reconhecimento da participação de pessoas importantes na Guerra 

do Paraguai contribuem para que o governo decretasse a liberdade dos recém-nascidos em 

1871, dos sexagenários em 1885 e do regime escravocrata em 1888.  

Heloisa Toller Gomes em O negro e o romantismo brasileiro (1988) aponta que antes da 

campanha abolicionista no país se escreveu muito mais sobre a escravidão enquanto 

instituição do que sobre o negro escravizado. Rita de Cássia Santos (2000, p.34) confirma 

essa perspectiva:  

em todo o Romantismo, mesmo com o movimento abolicionista, a temática 

dominante não era a pessoa do negro escravizado, mas a instituição. (...) Mas 

só Castro Alves iria vê-lo como ser humano integral, com paixões, 

heroísmos, fraquezas, revoltas. Está, então, lançada, pode-se dizer, a semente 

efetiva de uma possível aceitação do negro como grupo ‘étnico’, formador 

também da identidade nacional. 

 

Antes da campanha abolicionista, encabeçada principalmente por Castro Alves, houve 

apenas pequenas alusões na literatura à temática da escravidão, a exemplo de Martins Pena, 

na comédia Os dous ou o inglês maquinista, encenada em 1845. Nessa peça, o dramaturgo 

apresenta um panorama da vida social da época e faz críticas à escravidão em vários 

momentos. Num deles, Felício e Negreiro (negociante de escravos novos) conversam sobre o 

caso de um traficante de escravos que havia trazido da África um navio com trezentos deles, 

mesmo com a proibição inglesa para o tráfico. Negreiro chama o dono do navio de asno por 

ter escolhido aquele local para desembarcar, mesmo havendo outros caminhos com 

autoridades mais condescendentes. Felício, contudo, critica essas autoridades por elas 

esquecerem seus deveres. A discussão continua em torno de qual posição o juiz deveria tomar 

diante da infração, e Felício chega à conclusão de que um passo mal dado, levaria os negros a 

sofrerem ainda mais: “E no entanto vão os negrinhos para um deposito, a fim de serem depois 

distribuídos por aquêles de quem mais se depende, ou que tem maiores empenhos. Calemo-

nos, porem isso vai longe” (PENA, 2015, p.4). 

Em boa parte da literatura do período, se punha em discussão, então, a instituição servil.  

Obviamente que para dar forma a temática abolicionista, os escritores criaram personagens 

representantes dela. Estes, todavia, em sua maioria, são caracterizados a partir da perspectiva 

etnocêntrica dos autores, mesmo quando os autores negros do período recriam artisticamente 

sua realidade a “voz branca” pode se fazer presente. Assim, semelhante a um ventríloquo, 

alguns escritores brancos “faziam falar um negro que imaginavam existir e desejavam 

confirmar” (GOMES, H.T., 1988, p.18). Surgem, dessa forma, os estereótipos, ou seja, as 

representações limitadas da alteridade em domínio discursivo, como define Homi Bhabha 



25 
 

(2000). As definições sobre os negros pertencem, então, aos definidores e não aos definidos
28

 

e essa visão limitada do negro permeia boa parte da ficção do século XIX.  Na literatura 

romântica, realista e naturalista,  

o negro era visto ora como naturalmente indolente, ora como besta de carga, 

nascido para o trabalho pesado, ora como dotado de uma hiper-sexualidade 

perigosíssima (é o caso da famosa mulata), ora como sumariamente 

dessexualizado; ora estúpido e obtuso ora astuto e ladino; ora leal até  a auto-

imolação, ora potencialmente traiçoeiro (GOMES, H. T., 1988, p.18). 

 

Mas, como dito anteriormente, não se pode condenar essas obras por seu conteúdo, 

compreendido pela maioria hoje como politicamente incorreto. Não se pode desconsiderar a 

subjetividade do autor, além disso, naquele período a percepção que se tinha do negro era de 

um artefato vulnerável e descartável, devendo, portanto, ocupar uma posição marginal, o que 

contribuiu para que ele fosse submetido a diversos tipos de servidões e a adjetivações que o 

depreciavam. As demandas econômicas, sociais e ideológicas da época contribuíram para 

cristalizar uma imagem estereotipada do negro.  E como “a literatura é, no caso, um discurso 

privilegiado de acesso ao imaginário de diferentes épocas” (PESAVENTO, 2006, p.14), 

algumas obras literárias recriam a imagem negativa do negro, minimizando sua humanidade, 

capacidade e dignidade, contribuindo para endossar os ideais de branqueamento da nação 

brasileira, outras obras o fazem para denunciar essa realidade degradante.  Nesse sentido, 

Antonio Candido (2005, p.176-177), afirma que:  

Os valores que a sociedade preconiza, ou os que considera prejudicais, estão 

presentes nas diversas manifestações da ficção, da poesia e da ação 

dramática. A literatura confirma e nega, propõe e denuncia, apoia e combate, 

fornecendo a possibilidade de vivermos dialeticamente os problemas. Por 

isso indispensável tanto a literatura sancionada quanto a literatura proscrita; 

a que os poderes sugerem e a que nasce dos movimentos de negação do 

estado de coisas predominante.  

 

E no caso de uma obra endossar os estereótipos de um período, mesmo assim 

defendemos que ela seja exposta nas prateleiras das livrarias. Contudo, é importante que essas 

obras tenham edições com prefácios críticos e notas de rodapés que clarifiquem o leitor das 

ideologias que circulavam no período em que foram lançadas. O leitor precisa, de alguma 

forma, ter compreensão dos processos históricos que geraram uma determinada representação 

literária.  

A seguir, veremos algumas obras literárias em que o negro é representado por 

escritores brancos, o que dá margem, em alguns casos,  para o surgimento de certos rótulos. 
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 Essa fala é uma paráfrase do que disse Toni Morrison no romance Beloved: “As definições pertencem aos 

definidores, não aos definidos”.  
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Para tanto, nos apoiaremos nas pesquisas de Domício Proença Filho (2004), Heloisa Toller 

Gomes (1988) e Eduardo de Assis Duarte (2013), pesquisadores que se debruçaram sobre esse 

tema. Antes disso, gostaríamos de deixar claro que nosso objetivo é apenas traçar um pequeno 

esboço cronológico, nenhuma obra será aprofundada; pensar a multiplicidade dos aspectos 

que elas envolvem escaparia ao objetivo do nosso trabalho.  

José de Alencar criou, além de personagens indígenas, personagens negras. É importante, 

contudo, destacar que ele não assumiu uma posição abolicionista. Sua preocupação era mais 

com os efeitos morais negativos da escravidão e as iniquidades por elas geradas (CANDIDO, 

2002).  O tronco do ipê, publicado em 1871, tem já no título do primeiro capítulo uma 

referência à comunidade negra: “O feiticeiro”, que se refere ao pai Benedito, idoso negro com 

fama de bruxo, e o único a saber do segredo da fazenda  de Nossa Senhora do Boqueirão, o de 

que o barão havia matado o pai de Mário, legítimo proprietário daquelas terras. A narrativa 

termina com a morte de Chica, esposa de Benedito, “a última vítima que o negro sepultou 

junto ao tronco do ipê” (ALENCAR, 2014, p. 187). Segundo Heloisa Toller Gomes (1988, 

p.34), há nesse texto um espaço importante ocupado por personagens negros, “num desvio à 

tendência apontada anteriormente, aqui se fala mais do negro do que da escravidão”.  Durante 

todo o romance, Alencar contrasta os espaços reservados ao branco e ao negro: a sala de estar 

da casa-grande, reservada à elite, e a cozinha, senzala, pomar e floresta, espaços reservados ao 

negro.  

Tendo em vista o contexto em que foi produzida, a referida obra de José de Alencar 

endossa o pensamento comum da época, a de que a relação entre senhores e escravos era bem 

aceita por todas.  Benedito é a figura do “bom cativo” e o seu discurso, conformista: “esse 

meu nhonhô quer zombar de seu negro velho! Zomba, zomba, zomba, não faz mal! Eu gosto 

de ver você contente, rindo com a camaradinha” (ALENCAR, 2014, p.20). Além disso, há 

comparações frequentes entre os negros e os animais, numa visão redutora e preconceituosa, 

revelada na fala de um dos escravos: “Tição!... Tição é seu pai de você, negro cambaio e 

bichento que veio d’Angola... Cada beiço assim! Hi! Hi! (...) Cada beiço, assim como a orelha 

de porco...Tapuru era mato...Chegava a sair pelos olhos
29

”.  O narrador aponta, ainda, a 

linguagem dos negros como defeituosa:  

A linguagem dos pretos, como das crianças, oferece uma anomalia muito 

frequente. É a variação constante da pessoa em que fala o verbo; passam 

com extrema facilidade do ele ao tu. Se corrigíssemos essa irregularidade, 

apagaríamos um dos tons mais vivos e originais dessa frase singela
30

. 
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 Ibidem, p.127. 
30

 Ibidem, p.21. 



27 
 

 

Em A Escrava Isaura (1875), de Bernardo Guimarães, por sua vez, temos a figura de 

Isaura, uma escrava que se esforça para o seu branqueamento, a partir de muito sacrifício e 

humilhação: “Era sempre alegre e boa com os escravos, dócil e submissa com os senhores” 

(GUIMARÃES, 2014, p.09).  A personagem criada nessa obra é idealizada de acordo com a 

concepção romântica. Isaura era uma mulher culta, bela e virgem intocável, que para assim se 

manter, fugia dos assédios de Leôncio. Fazendo uma análise dessa personagem, Evaristo 

(2009, p.12) afirma que “em tudo seguia o padrão de beleza das heroínas importadas da 

França”.  

As ideias racistas, próprias do século XIX, estão presentes nas entrelinhas do texto a 

partir do discurso André, também escravo, que não admite que Isaura “uma rapariga tão boa e 

tão mimosa, [seja] tratada como uma negra da cozinha (GUIMARÃES, 2014, p.99)”, mas não 

escapa nem à fala da própria Isaura: “era melhor que tivesse nascido bruta e disforme, como a 

mais vil das negras”
31

. Nessas falas fica evidente a ideia de inferioridade racial dos negros, 

pois os elementos como virtudes e beleza estão sempre associados à cor branca da pele. 

Segundo Heloisa Toller Gomes (1988, p.54), A escrava Isaura “é um dos casos mais frisantes 

em que a denúncia à escravidão alia-se, paradoxalmente, a uma visão etnocêntrica 

privilegiando o homem branco e a civilização europeia, desconhecendo de forma absoluta a 

vida própria da comunidade negra”. Apesar de endossar alguns preconceitos da época, não se 

pode negar que a intenção de Guimarães era de defender o fim da escravidão, o que é 

revelado de forma sutil nas falas de Álvaro de Dr. Geraldo. Sendo uma obra escrita no 

período romântico brasileiro, sua compreensão deve considerar tal paradigma, o que justifica 

a presença do sentimentalismo, do amor puro, do final feliz do casal protagonista e a morte do 

antagonista presente na obra, características típicas do Romantismo. Na verdade, o tema 

central dessa obra é o amor entre Isaura e Álvaro, sendo a escravidão apenas um pano de 

fundo.   

Joaquim Manuel de Macedo, por sua vez, inserido na estética romântica e  se 

aproximando dos ideais da terceira geração desse movimento, também escreveu romances 

sobre conteúdos sociais. No romance As vítimas Algozes (1869), o escritor se mostra contra o 

sistema escravocrata e compreende este como a raiz para todos os males morais que atingiam 

o país naquela época. 

E depois com esses escravos ao pé de vós, em torno de vós, com esses 

miseráveis degradados pela condição violentada, engolfados nos vícios mais 
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torpes, materializados, corruptos, apodrecidos na escravidão, pestíferos pelo 

viver no pantanal da peste e tão vis, tão perigosos postos em contacto 

convosco, com vossas esposas, com vossas filhas, que podereis esperar 

desses escravos, do seu contacto obrigado, da sua influência fatal?... Oh! 

Bani a escravidão!... A escravidão é um crime da sociedade escravagista, e a 

escravidão se vinga desmoralizando, envenenando”, desonrando, 

empestando, assassinando seus opressores. Oh!... Bani a escravidão! Bani a 

escravidão! Bani a escravidão! 
 

No decorrer da narrativa, Macedo constrói o negro como inimigo potencial do seu 

senhor, que vive inspirando as mais sinistras vinganças. Ele é um verdadeiro monstro 

doméstico, sem sentimentos humanos, “receptáculo da maldade, da crueldade e da 

maledicência” (EVARISTO, 2009, p.12). Por isso, para proteger a classe senhorial do tripúdio 

dos escravos é que se defende, nessa obra, a abolição da escravidão. Assim, em vez de 

despertar a compaixão pelo escravo, o escritor pode ter colaborado para despertar o ódio. Sua 

intenção de mostrar que o escravo era vítima de um sistema, chegando por essa razão a se 

comportar, por vezes, de forma violenta, se tornando um algoz, não foi bem sucedida. De 

acordo com Marco Francisco Alves (2012, p. 72),  “nenhuma obra no período romântico foi 

tão odiada, atacada e menosprezada quanto As vítimas-algozes, e nenhuma outra descortinou 

de forma tão explícita e brutal cenas de morte e violência, o que, é claro, chocou a sociedade 

oitocentista”.  

O negro como serviçal,  subalterno, animalizado, são valores representados na obra O 

cortiço (1890), de Aluísio Azevedo. Tendo como norte os princípios do Naturalismo, para o 

qual o homem é um produto biológico e ecológico que age por instintos, assemelhando-se 

assim aos animais, em algumas passagens o autor se refere aos pobres como “gentalha” e os 

compara a vermes ou insetos, como é possível observar no seguinte excerto: “E naquela terra 

encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a fervilhar, 

a crescer um mundo, uma coisa viva, uma geração que parecia brotar espontânea, ali mesmo, 

daquele lameiro e multiplicar-se como larvas no esterco” (AZEVEDO, 2014, p.07). Na obra 

há, ainda, as personagens Bertoleza e Rita Baiana, a primeira negra e a segunda, mulata. A 

primeira, feia, suja, empregada e amante; a segunda, uma mulata sensual, bonita, capaz de 

seduzir um europeu e símbolo da degradação moral. Rita baiana, na obra, é vista apenas como 

objeto sexual, culpada pelo adultério de Jerônimo. É importante destacar que essa ideia da 

mulata brasileira sensual perpassa também a literatura de outros escritores, tais como Jorge de 

Lima no poema “Nega Fulô” e as personagens de Jorge Amado, em especial, Gabriela.  

Na obra Macunaíma, o herói sem nenhum caráter (1928), de Mário de Andrade, 

considerada um marco no Modernismo no Brasil, o autor busca representar um retrato do 
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povo brasileiro. Para tanto, ele constrói um herói que foge ao modelo dos heróis medievais, 

influenciados pela cultura europeia, tal como sucedera no Romantismo. O herói, na obra, 

reflete a pluralidade da identidade cultural brasileira, ele nasce índio e negro, mas se torna 

branco ao mergulhar em um poço mágico, cuja água, inclusive “ficou muito suja da negrura 

do herói” (ANDRADE, 2007, p.50).  Nesse trecho, o autor acaba endossando a ideia de que a 

cor negra está associada com a sujeira.   

 Vimos, com essas obras brevemente explanadas, a figura do negro, em diferentes 

momentos da história literária do Brasil, construídas por autores que não eram escravos ou 

afrodescendentes, mas que tinham a pretensão de ser uma voz a favor do negro. Agora, será 

abordada a literatura numa outra perspectiva, a partir do olhar da senzala. No geral, falaremos 

de autores que sofreram o processo de escravidão ou que sofrem, no caso dos 

contemporâneos, as consequências desse período, graças à herança sinalizada na epiderme. 

São textos que partem do que Conceição Evaristo denominou de escrevivência, isto é, “a 

experiência como mote e motor da produção literária” (apud DUARTE, 2013, p. 149).   

1.2.2- A literatura do negro 

 

“Por isso, quando Zé Antunes apareceu na cidade, 

afirmando que no País soprava um frio que só os negros 

sentiam e, que tinha certeza, tal frialdade, com seu gélido 

sopro, já fizera desaparecer um incalculável número deles, 

quase todos que souberam de tal descoberta riram muito 

com a notícia e do seu divulgador. Zé Antunes, porém, não 

recuou, mas respondeu, num desafio: 

-Provo a quem quiser a existência do frio.”  

 

(Oswaldo Camargo) 

 

A literatura do negro, em nosso país, tem como pioneiros Luís Gama (1830-1882) e 

José Patrocínio (1853-1905). Ambos foram líderes do movimento negro abolicionista 

brasileiro e representaram literariamente a realidade social de um dos grupos mais 

desfavorecido no período oitocentista. No romance Motta Coqueiro ou a pena de morte 

(1877)
32

, José do Patrocínio, a partir da criação da personagem Balbina, narra os sofrimentos 

da mulher negra no regime escravocrata, o que remete as aflições de Justina do Espírito Santo, 

a mãe do abolicionista, também negra.  Se utilizando do discurso literário esse escritor 
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 Esse romance foi inspirado numa história real, noticiada em vários jornais no ano de 1852, o assassinato cruel, 

por um fazendeiro,  de uma família de agregados com oito membros, devido a uma disputa de terras.  
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denuncia a opressão da elite branca contra a população negra, como podemos observar no 

seguinte trecho do referido romance:  

- Hum, hum, os brancos? A negra criou o menino; era a mãe preta, e eles não 

deram nem um canto da casa grande para ela morar. Tomaram o menino das 

mãos da negra e meteram nelas a enxada. Depois o chicote fez feridas nas 

costas da feiticeira, e o menino nem olha mais para ela. A ririo machucada 

morde, a escrava desprezada mata. (PATROCÍNIO, 1977, p. 70).  

Não chora, não, criança; mundo é assim mesmo. Balbina criou o filho dos 

brancos, Balbina foi boa para o menino. Quando o filho dos brancos estava 

doente, Balbina sentia como se fosse filho dela. Menino já estava grande; os 

brancos jogam fora Balbina; põem a escrava de outro dono no meio dos 

escravos dos brancos. Língua má corta em Balbina, brancos dão ouvido; 

Balbina é surrada, como negro ladrão. Balbina sofre calada, porque maior é 

Deus. Tem amizade ao filho dos brancos, que não é filho de Balbina. Podia 

‘soprar’ a casa-grande; mandar a cobra coral tirar nos brancos o sangue que 

correu das costas de Balbina, mas não quer; sofre calada.
33

 

 

O romancista representou literariamente os dilemas raciais presentes naquela 

sociedade, dentre estes a inferiorização do negro, uma das principais ideologias da elite do 

período. O próprio Patrocínio, como um homem do seu tempo, acaba endossando tal 

pensamento quando em Pedro Espanhol (1844) diz: “Mestiça de raça, filha do cruzamento do 

africano e do europeu, havia na sua natureza o desprendimento sincero do negro e a 

perspicácia do branco (PATROCÍNIO, 2013, p. 280)”. Assim, ele atribui a perspicácia, uma 

característica positiva, à pessoa branca. Até mesmo o movimento abolicionista, que pretendia 

ser uma voz em prol do negro, considera a perspicácia como algo exclusivo da elite 

intelectual branca:  

A propaganda abolicionista, com efeito, não se dirige aos escravos. Seria 

uma cobardia, inepta e criminosa, e, além disso, um suicídio político para o 

partido abolicionista, incitar a insurreição ou o crime homens sem defesa e 

que a Lei de Lynch, ou a justiça pública, imediatamente haveria de esmagar 

(NABUCO, 1977, p.70). 

 

Com a pretensão de se fazer ouvir, Luís Gama, que ficou conhecido como rábula por 

conseguir alforriar mais de 500 escravos
34

, defendeu a participação efetiva do negro no 

movimento abolicionista. O poeta denunciou em sua poesia a discriminação das quais padecia 

o intelectual negro. Embora sua obra poética não seja esteticamente bem elaborada, constrói 

poemas louváveis como, por exemplo, “Quem sou eu”, “uma sátira perfeita do preconceito de 

cor”, nas palavras de Antonio Candido (2002, p.76). É um poema em que o poeta “desmonta a 
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 No dia 30/11/2015 a Universidade Presbiteriana Mackenzie concedeu, a partir da Ordem dos advogados do 

Brasil,  o título de advogado a Luís Gama, 133 anos após sua morte.  
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ideologia oficial de brancura”
35

, com um ritmo saltitante dos versos e pelo jogo de 

sonoridades.  

O que sou e como penso,  

Aqui vai com todo o senso,  

Posto que já veja irados  

Muitos lorpas enfunados,  

Vomitando maldições  

Contra as minhas reflexões.  

Eu bem sei que sou qual Grilo  

De maçante e mau estilo;  

E que os homens poderosos  

Desta arenga receosos,  

Hão de chamar-me tarelo,  

Bode, negro, Mongibelo;  

Porém eu, que não me abalo,  

Vou tangendo o meu badalo  

Com repique impertinente,  

Pondo a trote muita gente.  

Se negro sou, ou sou bode,  

Pouca importa. O que isto pode?  

Bodes há de toda a casta,  

Pois que a espécie é muita vasta... (GAMA, 1944, p. 45) 

 

Nota-se, portanto, nesse poema, que Luís Gama recorre à ideologia da época para denunciar 

os estereótipos sobre o sujeito negro. Já no poema “Pacotilha”, o eu-lírico critica aqueles 

negros que se pretendiam brancos e diz que tal atitude não adiantará, pois  

Se impinge nobreza 

Brutal vendilhão, 

Que sendo Barão, 

Já pensa que é gente; 

Aqueles que o viram 

Cebolas vendendo 

Vão sempre dizendo —  

Que o lorpa é demente
36

.  

Dessa forma, numa época, cujo espaço intelectual era monopólio do homem branco, 

José do Patrocínio e Luís Gama foram importantes porque fizeram, através do discurso 

literário, com que a voz do negro fosse ouvida, expressando, por vezes, sentimentos 

desconhecidos da elite senhorial.  

Outro nome importante nesse período foi o de Maria Firmina dos Reis (1875-1917)- 

uma mulata, bastarda- considerada a primeira romancista brasileira, que, indo contra os 

preconceitos da época, publicou no ano de 1859 o romance Úrsula. A autora fez, ainda, outras 

publicações de cunho literário e colaborou com os jornais do período. Além da literatura, se 
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destacou por fundar uma escola gratuita e mista para meninos e meninas no povoado de 

Maçaricó, em Guimarães (MA), o que gerou muitas polêmicas, levando a escola a ser fechada 

antes de três anos.  

 Úrsula versa sobre a história de uma jovem homônima, que vive contra sua vontade 

em uma fazenda do nordeste para cuidar da mãe sobre o protecionismo do tio, mesquinho e 

que almeja desposá-la. O tio, inclusive, chega a assassinar Tancredo, o homem a quem a 

protagonista ama. Já aqui nota-se que a narrativa rompe com os padrões da época quanto ao 

esperado final feliz, e não só por isso se faz nova. Ela inova por trazer uma protagonista 

feminina negra, algo difícil de ser encontrado até nas narrativas contemporâneas. No enredo 

também se desenvolve a tragédia ocorrida com os escravos Túlio, Susana e Antero, cujos 

pontos de vista são revelados no texto. Maria Firmina apresenta a escravidão como algo 

detestável, mas que nem por isso embrutece e torna insensível o negro escravizado. Ao 

contrário de muitas narrativas do período, os negros são apresentados como sujeitos que têm 

virtudes, e os senhores do poder como bárbaros, sem compaixão. Túlio, por exemplo, é 

apresentado como vítima e não como agressor, cuja revolta por toda a violência sofrida se faz 

no silêncio, pois o personagem tem a consciência de que não tem forças suficientes para 

enfrentar o seu dono. A autora justifica isso a partir dos valores cristãos dados por Deus a 

Túlio: 

Senhor Deus! Quando calará no peito do homem a tua sublime máxima- ama 

o teu próximo como a ti mesmo-  deixará de oprimir com tão repreensível 

injustiça ao seu semelhante!... a aquele que também era livre no seu 

país...aquele que é seu irmão?! E o mísero sofria; porque era escravo, e a 

escravidão não lhe embrutecera a alma; porque os sentimentos generosos 

que Deus lhe implantou no coração, permaneciam intactos, e puros como a 

sua alma. Era infeliz, mas era virtuoso; e por isso seu coração enterneceu-se 

em presença da dolorosa cena, que se lhe ofereceu à vista (REIS, 2004, 

p.23).  

 

Mais adiante Tulio também reflete sobre a falsa liberdade dada após a aquisição da carta de 

alforria. Para ele, nada adianta trocar um cativeiro por outro, o que ele pretende é trocar a 

escravidão por liberdade, “ampla liberdade
37

”, para além daquela restrita ao corpo. 

 Úrsula, vale destacar, foi anterior aos poemas abolicionista de Castro Alves, ao 

romance de As vítimas algozes (1869), de Joaquim Manuel de Macedo e A escrava Isaura 

(1875), de Bernardo de Guimarães. E, mesmo sendo anterior e melhor representando 

sociologicamente as sequelas da escravidão, sendo uma transgressora de várias ideias racistas  
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do período, não teve o devido reconhecimento, o que confirma a supressão da mulher na 

literatura e na luta pelos direitos políticos e sociais.  

A posição do escritor realista Machado de Assis, frente à situação de marginalidade 

social em que se encontrava o negro naquela época nem sempre foi evidente para os seus 

críticos. Domício Proença Filho, por exemplo, acredita que o intelectual foi indiferente a essa 

causa. Para ele, os dois contos que envolvem escravos, “O caso da vara” e “Pai contra mãe”, 

não tem como foco a questão étnica, mas o problema do egoísmo humano e da indiferença. Já 

Eduardo de Assis Duarte
38

, pesquisando o universo ficcional de Machado, defende que há 

uma afro-brasilidade na literatura do autor, sobretudo naqueles assinados por meio de 

pseudônimos. Concordamos, pois, com este autor que Machado tem como uma de suas 

temáticas a negritude. Nos dois contos mencionados, é representada a elite senhorial 

sacrificando os negros, numa atitude egoísta, em detrimento do seu próprio bem estar. No 

conto “Pai contra mãe”, há claramente uma censura à escravidão desde o início, quando o 

narrador descreve os instrumentos de tortura e não só isso, de forma direta, pede para o leitor 

ser empático com o escravo: “Imaginai uma coleira grossa, com haste grossa também, à 

direita ou à esquerda, até o alto da cabeça e fechada atrás com a chave” (ASSIS, 2009, p.60). 

Tanto nesse conto como em  “O caso da vara”, temos personagens que olham o escravo como 

um sujeito despido de sentimentos. Em “Pai contra mãe”, Cândido Neves desesperado com a 

possibilidade de perder o filho, resgata uma escrava fugitiva, embora essa esteja grávida e 

implore que a deixei ir: “Estou grávida, meu senhor! Exclamou. Se vossa senhoria tem algum 

filho, peço-lhe pelo amor dele que me solte; eu serei sua escrava, vou servi-lo pelo tempo que 

quiser. Me solte, meu senhor moço
39

”. Cândido recusa o pedido da mulher e coloca a culpa 

nela: “Você é que tem culpa. Quem manda fazer filhos e fugir depois?
40

”. O personagem 

esquece, porém, que ambos têm o mesmo objetivo: salvar seus filhos de uma desgraça. Nada 

adianta e a cativa é entregue ao seu dono, por quem é surrada até perder o bebê, ao passo que 

Cândido volta para casa com o filho e os 100 contos de réis,  dinheiro necessário para livrar o 

filho da miséria. Quando a sogra comenta sobre a atitude do genro de ter entregado a negra, 

ele diz friamente: “Nem todas as crianças vingam, bateu-lhe o coração
41

”.  

 No conto “O caso da vara”, as situações são muito semelhantes. Damião tenta fugir do 

celibato e chega à casa de Sinhá Rita pedindo ajuda. Lá encontra a escrava Lucrécia, que 
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deixa escapar um sorriso por causa de uma das anedotas contadas pelo seminarista. Notando 

esse “descaramento” da escrava, a Sinhá promete castigá-la com uma vara caso volte a 

acontecer ou não termine o trabalho. O seminarista se compadece da situação e promete 

apadrinhá-la para que não sofra nenhum castigo. Contudo, tendo feito tal promessa, Damião 

havia esquecido de que dependia da Sinhá para ser salvo do seminário e não poderia, portanto, 

desafiá-la. A narrativa termina com senhora pedindo a vara a Damião para castigar a escrava e 

ele entregando-a, uma cena que pode ser compreendida como uma metáfora para revelar mais 

uma vez o egoísmo do indivíduo branco mediante a situação opressora do negro.  

 

 

As narrativas que veremos agora são aquelas que questionam, denunciam o que 

aconteceu àquela multidão de homens e mulheres “libertos (as)”, sem acesso a bens materiais 

e culturais. Como sabemos, após a abolição nenhuma providência foi tomada para que os ex-

escravos participassem efetivamente da vida social, tendo como consequência a 

marginalidade social onde se encontram a maioria dos afrodescendentes até os dias de atuais. 

Influenciados por essa realidade, alguns escritores decidiram tomá-la como o conteúdo de 

seus discursos literários.   

 O poeta simbolista Cruz e Sousa (1861-1898), filho de escravos alforriados, deixa 

transparecer em seus poemas a sua experiência como negro na sociedade. Vítima do 

preconceito,  ele foi impedido de assumir o cargo de promotor público em Laguna (SC), o que 

foi apenas um dos casos em que sofreu discriminação racial. Diante disso, o autor lutou contra 

o preconceito racial, não só através das poesias, mas também  na direção dos jornais  “O 

Moleque” e a “Tribuna Popular”. Este último ganhou certa projeção social, mas a cidade onde 

circulava, Nossa Senhora do Desterro, atual Florianópolis (SC), não admitiu que um negro 

pudesse interferir na vida cultural daquela cidade. O poema “Vida obscura” expressa o 

sofrimento mediante os limites impostos pela discriminação.  

 

Ninguém sentiu o teu espasmo obscuro,  

Ó ser humilde entre os humildes seres.  

Embriagado, tonto dos prazeres,  

O mundo para ti foi negro e duro. 

(...) 

Mas eu que sempre te segui os passos  

Sei que cruz infernal prendeu-te os braços  

E o teu suspiro como foi profundo! (SOUSA, 1961, p.24) 
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Lima Barreto (1881-1922), escritor negro, também trouxe para a literatura o 

preconceito racial no contexto da realidade urbana e suburbana do Rio de Janeiro.  Tanto 

Clara dos Anjos, protagonista de romance homônimo, quanto Isaias, personagem de 

Recordações do escrivão Isaías Caminha (1909)  são personagens que sofreram por causa da 

sua cor. Em Clara dos Anjos (1922), por exemplo, o narrador descreve o espaço físico 

reservado aos afrodescendentes: 

Há casas, casinhas, casebres, barracões, choças, por toda a parte onde se 

possa fincar quatro estacas de pau e uni-las por paredes duvidosas. Todo o 

material para essas construções serve: são latas de fósforos distendidas, 

telhas velhas, folhas de zinco, e, para as nervuras das paredes de taipa, o 

bambu, que não é barato. (LIMA BARRETO, 1990, p. 83).  

 

Referindo-se a isso, mais adiante, o narrador faz uma crítica: 

 

Por esse intrincado labirinto de ruas e bibocas é que vive uma grande parte 

da população da cidade, a cuja existência o governo fecha os olhos, embora 

lhe cobre atrozes impostos, empregados em obras inúteis e suntuárias 

noutros pontos do Rio de Janeiro
42

.  

 

Essa mesma perspectiva, de exclusão social, tendo como referência o espaço, é 

encontrada em Quarto do despejo: diário de uma favelada, primeira obra de Carolina Maria 

de Jesus, publicada em 1960, com a ajuda do jornalista Audálio Dantas
43

.  Nela, Carolina se 

refere à favela como “o quarto de despejo de uma cidade” em que os pobres são “trastes 

velhos” e narra a sua experiência como mulher, negra, favelada, mãe solteira e sem muita 

escolaridade, que encontrava no lixão em volta da favela do Canindé, na cidade de São Paulo, 

não só o sustento da família, mas também os materiais necessários para escrever (livros e 

cadernos). Em suas obras, a autora reflete sobre aqueles que dominam os espaços públicos no 

Brasil.  

Quando Carolina Maria de Jesus dizia que não entrou no mundo pela sala de 

visitas, mas pelo quintal, ela expunha sua diferença em relação a outras 

experiências de vida, incluindo aí a dos escritores brancos e de elite, 

responsáveis quase exclusivos pela perspectiva literária sobre aquilo que nos 

cerca. Olhar o mundo pela porta de trás pode ser extremamente enriquecedor 

para nossa literatura, uma vez que o simples deslocamento já pressupõe 

novas informações, o que exigiria, por sua vez, novos formatos de 

apresentação (DALCASTAGNÉ, 2015, s.p).  
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 Idem. 
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 A autora publicou ainda outras obras: Casa de Alvenaria (1961); Pedaços de fome  (1963); Provérbios (1963); 

Diário de Bitita (1982); Meu estranho diário (1996);  Antologia pessoal (1996); Onde Estaes Felicidade (2014).  
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Maria Carolina de Jesus alcançou sucesso internacional com a publicação de sua 

primeira obra e influenciou outras mulheres pobres e negras a escreverem, como é o caso de 

Conceição Evaristo e de sua mãe, pois ambas encontraram naquela autora uma possibilidade 

de fazer soar suas vozes: 

Nas páginas da outra favelada nós nos encontrávamos. Conhecíamos, como 

Carolina, a aflição da fome. E daí ela percebeu que podia escrever como a 

outra, porque ela [ a mãe de Conceição Evaristo] era também a Outra...São 

lindos os originais da minha mãe, caderninhos velhos, folhas faltando, 

exteriorizando a pobreza em que vivíamos. Ali, para além de suas carências, 

ela se valeu da magia da escrita e tentou, como Carolina, manipular as armas 

próprias do sujeito alfabetizado (EVARISTO, 2011, p. 105).  

 

Conceição Evaristo similarmente publicou diversos textos cujo cenário é a favela. 

Dentre esses, Becos de Memória (2006), romance sobre uma favela de Belo Horizonte prestes 

a ser demolida. Na narrativa, a menina Maria-Nova (narradora) de 13 anos, através da 

memória, começa a refletir sobre homens, mulheres e crianças que se amontoaram dentro 

dela, como amontoados eram os barracos daquela favela. O passado escravocrata perpassa 

grande parte da literatura de Evaristo por ser considerado um elemento indispensável para 

compreender a realidade de seus personagens hoje. 

Por último, gostaríamos ainda de citar Solano Trindade (1908-1973) e Luís Silva (o 

Cuti). Solano Trindade começa a escrever poemas afro-brasileiros em 1930. No ano de 1936, 

funda a Frente Negra Pernambucana e o Centro de Cultura afro-brasileiros, com o objetivo de 

divulgar os intelectuais e artistas negros. Nos poemas “Sou negro”, “Navio negreiro” e “Tem 

gente com fome”, há denúncias dos problemas sociais, econômicos, culturais e políticos 

enfrentados pelos negros. Luís Silva, por sua vez, é um escritor contemporâneo e um dos 

fundadores do grupo Quilombhoje
44

, responsável pela publicação dos “Cadernos negros”, que 

divulga a poesia brasileira afrodescendente a fim de uma integração no conjunto da literatura 

brasileira. Cuti traz uma contra-narrativa da história do negro no Brasil (OLIVEIRA, 2010) e 

dentre outras questões, sua obra indaga: “quem dentre nós tem mais de trezentos anos e 

esconde ruínas de quilombos dentro do peito?”
45

. 

O leitor deve ter percebido que faltaram em nossa lista muito outros nomes 

importantes da literatura brasileira que tem por objeto a representação do negro, sobretudo 

alguns que circulam majoritariamente em espaços alternativos. Deve ter notado, ainda, que 

Castro Alves e Marcelino não apareceram nessa lista. Preferimos escrever sobre eles no 
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segundo capítulo, onde veremos a questão da alteridade nos dois autores, assim, buscaremos 

investigar como surge o interesse deles pela realidade dos negros no Brasil. 

 

1.3 - Representação literária e direitos humanos 

 

“Leitor, se não tens desprezo 

De vir descer às senzalas, 

Trocar tapetes e salas 

Por um alcouce cruel, 

Vem comigo, mas...cuidado... 

Que o teu vestido bordado 

Não fique no chão manchado, 

No chão do imundo bordel.”  

 

(Castro Alves) 

  

Quando mencionamos o direito à literatura, estamos concordando com o argumento de 

Antonio Candido (2001) de que a literatura contribui para a integridade espiritual do 

indivíduo, sendo, portanto, um bem indispensável. Além das necessidades primordiais - casa, 

comida, educação, saúde- é preciso reconhecer também que o meu semelhante tem direito às 

leituras de Dostoiévski, Machado de Assis, Victor Hugo, entre outros.  Para tanto, é preciso 

disponibilizar os textos literários e mediar a capacidade de ler literatura. Mas, como sabemos, 

apenas uma pequena parcela da população possui livros ou biblioteca em casa, ou os 

aparelhos que possibilitam ler e-books, o que, dentre outras razões, tem a ver com o fato de o 

valor médio destes artefatos ser elevado para a renda dos brasileiros. Ademais, outro fator que 

não colabora para a efetivação desse direito é a constante prática da escola e do professor da 

digest reading (Pedagogia do digesto), que consiste em adaptar, condensar ou resumir o texto 

literário, o que aliena a literatura do aluno do ensino médio e exclui o letramento literário de 

práticas pedagógicas (LIMA, A., 2012).  

De mais a mais, a literatura também pode ser um fator de extrema importância na 

defesa dos direitos humanos porque pode contribuir para  “o exercício da reflexão, a aquisição 

do saber, a boa disposição para com o próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de 

penetrar nos problemas da vida, o senso da beleza, a percepção da complexidade do mundo 

(CANDIDO, 1988, p. 180)”, dentre outros.  Sobre isso, Anco Márcio Vieira (2012, p.72-73) 

diz que: 

é por meio da obra literária que podemos sentir profunda empatia por aquele 

que vive uma realidade completamente diferente da nossa; que podemos nos 

sentir chineses sem nunca termos conhecido um chinês ou mesmo o seu 

habitat geográfico, social, político e cultural: a China; de nos sentirmos 
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negros, gays, pobres, milionários, prostitutas sem que nenhuma dessas 

realidades se inscreva no nosso universo (...) é por meio dela que 

descobrimos que o outro, tão diverso de nós, sente as mesmas dores, 

angústia e alegrias que nos acometem. 

 

A literatura pode reproduzir o discurso dominante de uma época ou subvertê-lo e 

criticá-lo, possibilitando que o leitor viva dialeticamente os problemas.  

A literatura pode ser um instrumento consciente de desmascaramento, pelo 

fato de focalizar as situações de restrição dos direitos, ou de negação deles, 

como a miséria, a servidão, a mutilação especial. Tanto num nível quanto no 

outro ela tem muito a ver com a luta pelos direitos humanos (CANDIDO, 

1988, p.188). 

 

Reconhecendo a importância da literatura e da reflexão que ela pode promover sobre a 

realidade, Platão em A República, apresenta a mímesis como subversiva, podendo colocar em 

perigo a união social, devendo os poetas, portanto, serem expulsos da Cidade por sua 

influência nociva sobre a educação dos cidadãos.  Nessa perspectiva, para Ginzburg ( 2012, 

p.224): 

Uma obra literária, dependendo da postura intelectual de seu autor, de suas 

condições de produção e circulação, e das características de seu público, 

pode fazer coro ao pensamento dominante ou tomar uma atitude crítica pode 

ser conservador ou demonstrar indignação; pode atribuir a si um papel social 

ou cumprir exigências de mercado. 

 

Além do conhecimento latente da obra literária, há também os níveis de conhecimento 

intencionais, ou seja, planejados pelo autor e conscientemente apreendidos pelo receptor. 

Quando o autor inclui no texto literário sua ideologia, crença, revolta, tem-se o que o Candido 

(1988, p.183) chamou de literatura social, “na qual pensamos quase exclusivamente quando se 

trata de uma realidade tão política e tão humanitária quanto a dos direitos humanos, que 

partem de uma análise do universo social e procuram retificar as suas iniquidades” .  Nesse 

sentido, podemos falar também de literatura empenhada, na qual o autor assume uma posição 

diante dos problemas e deseja exprimi-las ao leitor.  

Todos os indivíduos têm o direito à fabulação, o qual pode ser promovido pela 

literatura. Esta oferece ao leitor a possibilidade de criar uma realidade segunda, sendo essa, 

algumas vezes, mais agradável que aquela a qual está submetida. “Se ninguém pode passar 

vinte quatro horas sem mergulhar no universo da ficção e da poesia, a literatura no sentido 

amplo a que me referi parece corresponder a uma necessidade universal, que precisa ser 

satisfeita e cuja satisfação constitui um direito”, afirma Antonio Candido
46

. Nessa mesma 

perspectiva, Joao Alexandre Barbosa diz que na impossibilidade de ser matemático, físico, 
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professor, médico 24 horas por dia, o indivíduo precisa do sonho, da imaginação oferecida 

pela arte, pela literatura, pela linguagem literária (BARBOSA, 1993).  

Defendemos, ainda, a literatura tal como Cosson e Paulino (2012), como o direito de ir 

e vir, tal como proposto no artigo XIII da Declaração de 1948, em seu parágrafo segundo, 

“toda pessoa tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar”. 

Nosso limite humano, contudo, não permite que andemos quilômetros de distância, ou 

nademos para atravessar mares e oceanos. Para chegar a outro país ou estado, normalmente, 

recorremos aos meios de transporte. Se não temos dinheiro para isso, ficaremos restritos à 

nossa cidade natal, lugar de origem.  

Mas há um modo alternativo de fazer valer esse direito: veículo das palavras 

que recriam lugares para visitarmos como leitores. A Rússia chega a nós 

através de Tolstoi ou Dostoievski. O sul dos Estados Unidos está em nós 

com Faulkner. A África do Sul se mostra em Cotzee. Portugal inteiro se 

torna conhecido com Fernando Pessoa. Isabel Allende nos apresenta o Chile. 

E por aí vamos, talvez até com livros emprestados, que nada nos custaram, 

mas nos levam até bem longe. O direito de voltar ao Brasil está garantido: 

basta parar de ler e olhar ao redor a paisagem tropical que nos cerca 

(COSSON; PAULINO, 2012, p.110). 

 

 

  

Nas seções anteriores falamos de como a literatura é influenciada pela realidade. 

Questionamos então: pode a literatura influenciar a realidade social de uma determinada 

época? Qual a participação efetiva da literatura na defesa dos direitos humanos? A princípio é 

preciso colocar que o poder da literatura não deveria ser subestimado. Assim como a obra se 

vê influenciada por fatores externos, sua existência pode afetar a sociedade (CANDIDO, 

2000). Anco Márcio Vieira (2012) afirma que todos os momentos em que as sociedades se 

inclinaram para um pensamento único, e o contraditório banido, a literatura ou foi repelida ou 

foi alvo de controle máximo. A razão para tal se dá porque monitorar a literatura é controlar a 

representação de imagens, de fantasias e, sobretudo, controlar a possibilidade que o sujeito 

tem de pensar em uma realidade segunda, diferente daquela em que está inserido. Na Idade 

Média, os padres proibiram a leitura de uma série de obras literárias e não-literárias que 

pudessem interferir na aceitação dos dogmas da igreja, assim, “descredenciando a literatura 

como detentora de alguma verdade, os teólogos cristãos tolhiam a imaginação e contraditório. 

Se havia algum sonho a ser sonho, este era, agora, o da cidade de Deus” (VIEIRA, A.,  2012, 

p.68).  

Outro momento histórico no qual houve esse controle rígido da literatura aconteceu 

durante a II Guerra Mundial, na Alemanha. Em 1933, sob orientação do ministro do Reich 



40 
 

para Educação do Povo e para a Propaganda, Joseph Goebbels, os nazistas realizaram uma 

grande queima de milhares de livros considerados “não-alemães”. Só na noite de 10 de maio 

daquele ano mais de 25 mil livros foram queimados. Estando presente na cerimônia, Goebbels 

explicava a cada livro incinerado o motivo para a incineração. A obra antibelicista de Erich 

Maria Remarque intitulada Nada de novo no front (1929), por exemplo, foi destruída porque 

era contra os soldados da 1ª Guerra Mundial (VIEIRA, 2012). 

Muitas obras, desde o século XIX, abraçaram a causa dos direitos humanos. Bom 

Crioulo (1895), de Adolfo Caminha, denunciou o preconceito contra a homossexualidade e os 

castigos físicos impostos pelos ambientes militares. Os poemas abolicionistas de Castro Alves 

mostraram os horrores da escravidão negra, Marcelino Freire grita contra a escravização 

moderna.  Os romances brasileiros publicados depois de período da ditadura, por sua vez, 

contribuíram para revelar a tortura e outras violações aos direitos humanos.  

Paulino e Cosson (2012) dão alguns exemplos de como a literatura interferiu 

diretamente na sociedade da época em que foi produzida e publicada. A cabana de pai Tomás, 

da escritora americana Harriet Beecher Stower, narra a história do escravo Pai Tomás, 

vendido e revendido, tendo sua vida finalizada pela crueldade de seu novo dono. No ano em 

que foi lançado, 1852, a autora vendeu cerca de 300.000 exemplares e conseguiu fazer com 

que a maioria dos americanos se tornassem intolerável a escravidão, assim como fez Castro 

Alves no período escravocrata brasileiro. Germinal, de Émile Zola, por sua vez, cuja narrativa 

versa sobre a vida miserável e a luta constante pela sobrevivência dos mineiros de carvão na 

França de 1860, sensibilizou milhares de leitores para as causas dos trabalhadores. O romance 

A mãe, de Máximo Gorki, descreve o processo de desumanização a que eram submetidos os 

operários bem como as possibilidades de luta encenadas, visando à transformação social. Os 

protagonistas são o jovem operário e a sua mãe, ambos militantes da causa operária e cuja 

história reforçou a causa socialista a Rússia pré-revolucionária.  Os Mistérios de Paris, 

romance de Eugene Sue, que mescla aspectos do romance policial com a cruel realidade da 

vida dos trabalhadores na primeira metade do século XIX na França, foi lido por milhares de 

pessoas, dentre estas Karl Marx
47

. A obra contribuiu para que seus leitores promovessem 

manifestações inesperadas de revolta exigindo reparações contra àquela situação social. 

Considerada uma literatura menor, “entrou assim para a história da literatura francesa essa 

obra que, talvez ficasse esquecida, caso fossem levadas em conta apenas suas qualidades 

estéticas (COSSON e PAULINO, 2012, p.102)”.  
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A literatura permite tematizar assuntos delicados bem como torná-los públicos, 

levando o leitor a participar da questão. Susanne Kord investiga como folhetos, artigos, 

biografias e narrativas sobre Wächtler e Ruthard, dois casos de assassinatos de homens por 

suas esposas, influenciaram a opinião pública da época, século XVIII e XIX, ampliando a 

discussão sobre tortura e pena de morte na Alemanha. “Mais que isso, esses textos 

conseguiram retirar a questão do restrito campo jurídico e intelectual, trazendo-a para a vida 

pública
48

”.  

Os romances brasileiros publicados durante e depois da ditatura militar também 

cumpriram esse propósito, de trazer ao público e registrar a resistência política, mostrando a 

tortura e outras violações dos direitos humanos, seja de forma implícita ou explícita, como em 

Os que bebem como cães (1975), de Assis Brasil. O mesmo ocorre com o romance-

reportagem
49

, gênero surgido no Brasil, por volta de 1970 com o objetivo de fazer denúncia 

social a partir de uma moldura realista (COSSON; PAULINO, 2012).   

Posto isso, questionamos: e a literatura de Castro Alves e Marcelino Freire, o que 

podem fazer? De que forma podem influenciar a realidade em que estão inseridas? Elas 

podem contribuir para denunciar, dar visibilidade, mudar uma realidade.  Adorno (2008, p.16) 

diz que “a obra de arte possibilita que os homens experimentem o que o seu espírito até então 

bania, ignorava ou desconhecia”. Isso é possível porque “os antagonismos não resolvidos na 

realidade retomam a obra de arte como problemas imanentes de sua forma”. Esclarecendo o 

que Adorno quis dizer por antagonismo formal, Ginzburg (2012, p.135) coloca: 

Por antagonismos formais devemos entender situações de incorporação à 

forma artística de um impasse, de uma negatividade constitutiva, em que a 

forma de uma obra, em termos estilísticos e historiográficos, entra em 

confronto com as tendências hegemônicas de produção cultural, bem como 

os valores ideológicos dominantes. Conflitos e lutas sociais ecoam e deixam 

marcas nas obras. 
 

Partindo desses pressupostos, acreditamos que através da literatura de Castro Alves e 

Marcelino Freire é possível conhecer mais sobre o preconceito racial e o sofrimento que ele 

causa, do que em várias páginas de um livro de sociologia, por exemplo. As obras nos 

apresentam a situação de marginalidade social a partir de uma perspectiva interna, pelo lado 

de dentro, nos fazendo ouvir algo incoerente com os discursos proferidos pela mídia, política 

e algumas representações artísticas. Em Os escravos, os negros aparecem numa posição de 
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subalternidade e de inferioridade em relação ao branco, além de serem submetidos a duros 

castigos físicos, já em Contos Negreiros, surgem com falas que desmistificam a ideia de 

liberdade, difundidas após a abolição da escravatura e de democracia racial reproduzida por 

alguns intelectuais brasileiros. Na maioria dos contos freireanos, os protagonistas são 

personagens que não aceitam o discurso veiculado e, por vezes, o destino traçado para um 

morador da favela, a bandidagem. São indivíduos que trabalham bastante, recebem pouco, 

sofrem humilhações por parte da polícia e lidam diariamente com olhares preconceituosos. 

Assim, podemos dizer que a literatura seleciona, a partir da visão desses artistas, eventos, 

situações, realidades que a princípio são infortúnios particulares para se inserirem, por meio 

de um processo catártico, no inconsciente de todos aqueles que têm acesso ao texto literário. 

Nessa perspectiva, a literatura se configura como uma importante aliada para, unir forças, em 

prol dos direitos de uma minoria política, mas que, contraditoriamente é a maioria social.  A 

literatura nacional, através dos textos de Castro e Marcelino, é enriquecida com a inserção de 

vozes oriundas de outros espaços sociais.  
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2- CAPÍTULO 2:  A ESCRITA DO OUTRO EM OS ESCRAVOS E CONTOS 

NEGREIROS 

 

2.1 - Castro Alves e Marcelino Freire: a questão da alteridade 

 

“Que aqueles ‘indivíduos humanitários’ que são a 

favor da escravidão se coloquem no lugar do 

escravo no porão barulhento de um navio 

negreiro, apenas por uma viagem da África à 

América, sem sequer experimentar mais que isso 

dos horrores da escravidão: se não saírem 

abolicionistas convictos, então não tenho mais 

nada a dizer a favor da abolição.”  

 

(Mahommah Gardo Baquaqua) 

 

 

Conforme atesta Roland Barthes (apud DALCASTAGNÉ, 2008, p. 78), “o escritor é o 

que fala no lugar do outro”. Nos seus projetos literários, tanto Castro Alves quanto Marcelino 

Freire se propõem a falar no lugar de pessoas escravizadas. Eles partem, assim, do princípio 

da reciprocidade, isto é, de “que não posso aceitar certas coisas para os outros, a menos que as 

aceite para mim mesmo” (VIEIRA E DUPREE apud GINZBURG, 2012, p.197). Os dois 

escritores desejam transformações sociais, e colaboram através dos seus textos, cada um em 

sua época, para dar visibilidade e espaço para o debate sobre os sujeitos que se encontram à 

margem da sociedade. No século XIX, Castro Alves se empenha contra os poderosos a favor 

dos oprimidos, com o seu canto que é “filho da tempestade” e “irmão do raio”, o qual ele 

esperava que fosse “estrela para o povo” e “para os tiranos, lúgubre cometa” (ALVES, 2013, 

p.112). No século XXI, por seu lado, Marcelino Freire afirma: “grito por justiça quando 

penso. Quando escrevo. Chamo à responsabilidade as autoridades. Urgentemente. Volto a me 

encher de garras. Minha juventude sempre renasce em meus textos
50

”.  Ambos os autores 

tentam, pois, se colocar no lugar desse Outro negro, a fim de denunciar as injustiças 

cometidas contra ele e provocar, como queria Mahommah Baquaqua, uma mudança de 

pensamento na sociedade.  

Ora, a função social do escritor foi se definindo justamente no cenário oitocentista, 

sendo Silva Alvarenga um dos primeiros escritores brasileiros que se propôs a conjugar a 

criação literária com a militância intelectual, o que dialoga com o projeto de nacionalidade 
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que conduzia não só a política como também a literatura daquele período. O papel do homem 

das letras como “agente positivo na vida civil” (CANDIDO, 2000) foi difundido entre os 

alunos formados por ele. Em seguida, a exemplo de Alcino Palmireno,  

o escritor começou a adquirir consciência de si mesmo, no Brasil, como 

cidadão, homem da polis, a quem incube difundir as luzes e trabalhar pela 

pátria. [...] O grande público aprendeu a esperar dos intelectuais palavras de 

ordem ou incentivo, com referencias aos problemas da jovem nação que 

surgia. (CANDIDO, 2000, p.72, grifos do autor)  

 

Eis que surge, então, uma consciência coletiva partilhada pelos escritores da época, os quais 

se imbuíram da missão de construir uma identidade nacional através das letras. A literatura 

ativista de então chegou ao público em forma de sermão, artigo, panfleto, ode cívica, mas, 

sobretudo, por meio da performance dos escritores. Tendo em vista que aquela sociedade era, 

em sua maioria, analfabeta e iletrada, a divulgação da literatura se dava por meio de 

conferências na academia, dos glosadores de mote, de oradores e recitadores nas 

comemorações.  

 

Decorre que os escritores, conscientes pela primeira vez da sua realidade 

como grupo graças ao papel desempenhado no processo da Independência e 

ao reconhecimento da sua liderança no setor espiritual, vão procurar como 

tarefa patriótica, definir conscientemente uma literatura mais ajustada às 

aspirações da jovem pátria, favorecendo entre criador e público relações 

vivas e adequadas à nova fase
51

.  

 

 Os escritores da primeira geração romântica – José de Alencar, Gonçalves Dias, 

Gonçalves de Magalhães – dessa forma, se preocuparam em trazer para a arte a cor local, 

valorizando, para tanto, o nativo (visto como herói nacional) e a natureza. A ideia era 

consolidar a consciência de um Brasil-nação. Segundo Oliveira (2010, p.16), é bom lembrar 

que “o primeiro Romantismo não rompe os lugares-comuns estipulados para mulheres, negros 

e índios. Representações estereotipadas serviram de base para a consciência literária de 

então”.  A segunda geração do romantismo, por sua vez, tomou como base o pessimismo e a 

melancolia de Byron e Victor Hugo. Os temas recorrentes nas obras de Álvares de Azevedo, 

Casimiro de Abreu, Fagundes Varela, foram o sofrimento, desejo de morte, a concepção de 

amor platônico, dentre outros. Apenas na terceira fase romântica, a condoreira, é que surgem 

jovens rebeldes preocupados com as questões sociais, principalmente com a questão dos 

escravos. Inspirado no condor, ave solitária de vôo alto, o termo foi escolhido pelos poetas 

dessa geração sob o argumento de que, assim como o condor, eles tinham capacidade de 

enxergar à grande distância, tendo como missão, 
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enquanto vates, iluminados por Deus, de orientar os homens-comuns no 

sentido da tríade liberdade, igualdade e fraternidade, ideias tributárias às 

Revoluções burguesas da França e Inglaterra, que pregavam a democracia e 

a luta pela emancipação dos oprimidos, mas paradoxalmente, sempre por 

ações promovidas pela classe dominante
52

.  

 

É importante lembrar que, nesse momento, a escravidão já começava a se mostrar 

decrépita, graças a Guerra do Paraguai (1864-1870), aos ecos do iluminismo setecentista, do 

liberalismo, do ideário romântico, bem como das novas conquistas da indústria. Protestos 

abolicionistas na Europa e nas Américas denunciavam o tráfico humano e a população negra 

escrava e livre resistia através dos quilombos, boicotes e revoltas. Além dessa motivação 

política e da razão moral- pois o Brasil recebia fortes críticas europeias por ser a única nação 

oficialmente escravista da época do Continente Americano- a mais importante, a econômica- 

posto que a Inglaterra queria formar um mercado consumidor e havia uma redução do número 

de escravos, o que provocava o aumento dos preços e reduzia os lucros- exigia o fim da 

escravidão.  

  Na literatura brasileira, o principal representante dessa causa foi o poeta e 

abolicionista Castro Alves, cujos textos questionavam “tanto a natureza, os mecanismos de 

sustentação e as estratégias de perpetuação do poder político da classe senhorial – o que 

implica a defesa do poeta em defesa da república – quanto a denúncia dos horrores da 

escravidão e a luta pela liberdade dos cativos (OLIVEIRA, 2010, p.17)”. Os poetas 

condoreiros foram bastante influenciados pelo francês Victor Hugo, famoso por escrever uma 

literatura de caráter humanitário, tal como Os miseráveis (1862). Nas obras de Castro Alves a 

referência àquele escritor pode ser logo observada na escolha das epígrafes. “Pode-se afirmar 

inclusive que o condoreirismo é, em certa medida, uma espécie de ‘hugoanismo brasileiro
53

”’. 

Uma das concepções de Hugo no tangente à literatura é a de que esta deve ser entendida como 

uma arena de lutas.  

a atuação do artista deve incluir conselhos à época atual, os esboços 

sonhadores do futuro; o reflexo, seja deslumbrante, seja sinistro, dos 

acontecimentos contemporâneos; os panteões, os túmulos, as ruínas, as 

lembranças a caridade para com os pobres, a ternura para com os miseráveis. 

(...) Ele se volta constantemente para o homem, para a natureza, e para Deus 

(HUGO apud LOBO, 1987, p.131).  

 

Castro Alves não só foi influenciado pelas leituras de Victor Hugo, mas também pelas obras 

“Les nègres et les marionnettes” (Os negros e as marionetes), de Pierre-Jean de Béranger, 
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“The slave ship” (O navio de escravos), de John Greenleaf Whittier, e, principalmente, “Das 

Sklavenschiff” (O navio negreiro), de Henrich Heine (SILVA, A., 2006).  

Um dado importante sobre a vida de Castro Alves, mas que poucas biografias abordam 

é a sua possível afrodescendência. O poeta era filho de Antônio José Alves com Clélia 

Brasília da Silva Castro, que era filha de uma cigana espanhola chamada Ana Viegas, falecida 

quando Clécia era ainda muito pequena. Segundo Alberto Costa e Silva (2006, p. 9-10), “há 

ainda quem diga que Clélia devia a sua cor morena a sangue negro ou mouro”. A fotografia 

da mãe do poeta (ver anexo A) bem como de suas outras filhas, irmãs de Castro Alves, 

Adelaide e Amélia, todas expostas no Museu Castro Alves, localizado no município de 

Cabaceiras do Paraguaçu (BA), dá a ver alguns traços afrodescendentes, como o tom da pele, 

os lábios grossos de Adelaide (ver anexo B) e os cachos crespos de Amélia (ver anexo C). A 

própria fotografia de Castro Alves, revela a cor morena do poeta (ver anexos D). Mas vale 

destacar que na maioria das fotos ele é embranquecido, seguindo o ideal do governo na época 

de evitar ao máximo o enegrecimento da nação. Então, por mais que pareça contraditório o 

título desta dissertação, “Vozes negras, letras brancas”, ele se justifica porque mesmo não 

sendo branco, Castro Alves faz parte, escreve e é tomado como um integrante da elite 

intelectual branca da época.  

Ainda sobre sua possível afrodescendência, no ano de 2007, na cidade de São Paulo, 

alguns painéis resgataram negros ilustres “branqueados” pela história, divulgando nomes 

como Machado de Assis, Chiquinha Gonzaga e Cruz e Souza. Para essa galeria a céu aberto, o 

professor de antropologia, da Universidade Estadual Paulista (Unesp), Dagoberto João 

Fonseca pesquisou cerca de 100 nomes de brasileiros negros, que funcionaram como base 

para a escolha dos 20 finalistas, dentre os quais se encontrava Castro Alves. Apesar disso, 

ainda parece um tabu a cor morena deste poeta, tal assunto continua sendo pouco debatido, 

explorado e ele continua a ser conhecido como o poeta branco que falou em nome dos 

escravos.  

Castro Alves teve contato com os escravos desde a mais tenra idade. O pai, Dr. Alves, 

assistia em casa os escravos doentes sem receber nada em troca, dispondo até de cômodos 

necessários durante o tratamento. Não é de se estranhar que o próprio Castro Alves, pois era 

muito comum naquela época, tivesse meninos escravos como companheiros. Mas foi sinhá 

Janinha, uma senhora de oitenta anos, quem lhe narrava constantemente as várias histórias 

sobre a vida em cativeiro. Segundo  Alberto Costa e Silva (2006), o poeta também assistiu a 

cenas de humilhação e castigo de escravos, o que deve ter colaborado para despertar a 

sensibilidade e a revolta na alma do menino. Castro Alves morou na Boa Vista (BA), local 
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onde normalmente desembarcavam os navios negreiros, numa casa que pertencera a um 

negreiro e onde ainda existiam instrumentos de tortura. De acordo com sua irmã Adelaide, o 

poeta sentiu uma emoção muito forte ao se deparar com os troncos de supliciar escravos- os 

de pés, os de pescoço, os de mãos e os de pés e mãos- dentre outros. Já na fase adulta, não se 

tem notícia de Castro Alves ter parado para conversar com um escravo sobre a sua história e a 

sua condição. Os exemplos que constam em seus versos, com relação aos maus-tratos, 

humilhações e perversidade dos senhores, suicídios, assassinatos de feitores e senhores, 

infanticídios, fugas de cativos, as rebeliões, fazem parte das histórias que alimentavam o 

movimento abolicionista (SILVA, A., 2006). Isso se deve a própria configuração social da 

época. Era normal que as mucamas ouvissem as confidências da sinhazinha, mas dificilmente 

aquelas tinham a audácia e confiança para contar qualquer coisa a suas amas. Se alguém se 

interessasse pela vida dos escravos, estes logo desconfiavam dos interesses por trás da 

curiosidade. E isso contribuiu para que algumas obras endossassem estereótipos da época ao 

representar literariamente o negro.  

Posto isso, vale lembrar que Castro Alves tinha apenas 16 anos quando escreveu seus 

primeiros textos abolicionistas, por volta de 1863. Foi preciso muita coragem para dizer o que 

ele disse numa sociedade cuja base era a exploração de escravos, ainda mais porque as 

pessoas ainda estavam assustadas com a rebelião dos Malês em 1835
54

 e temiam que se 

repetisse o episódio do Haiti, quando, no dia 22 de agosto de 1791, os escravos, ex-escravos e 

negros livres mataram todos os brancos que encontraram pela frente. Apesar disso, esse 

abolicionista representou o negro como herói ao se vingar do seu senhor no poema “Bandido 

Negro”, desafiando assim, todos os seus contemporâneos (SILVA, A., 2006). Segundo  

Carolina Carneiro Lima (2012, p.3), o poeta abolicionista "é uma verdadeira resposta ao 

Romantismo ‘alienado’ e uma denúncia às injustiças sociais. Desvela a realidade dos fatos 

como eles são, sem qualquer eufemismo". Ainda nesse sentido, argumenta Oliveira (2010, 

p.39): 

temos os versos do autor baiano como argumento que aponta para um desejo 

de integração social do negro vinte anos antes da abolição. Trata-se, portanto 

de uma postura artística/política engajada em problemas de seu tempo/ 

contexto; em outras palavras, o conjunto dos textos é grandiosamente 

                                                           
54

 “Malê” é um termo de origem africana que significa “muçulmano”.  A Revolta dos Malês ocorreu na cidade 

Salvador e teve como protagonistas os negros islâmicos que exerciam atividades livres, também conhecidos 

como negros de ganho (alfaiates e pequenos comerciantes, por exemplo). A principal causa da revolta foi a 

discriminação sofrida por serem negros e seguidores do islamismo. Dessa forma, os negros pretendiam pôr fim 

ao catolicismo e implantar uma república islâmica. Para tanto, a ideia era invadir os engenhos de açúcar e 

libertar os escravos, em seguida, arrecadar dinheiro e comprar armas para o combate. Contudo, o plano foi 

denunciando, o que levou ao fim da revolta.  



48 
 

sensível à causa do outro social. A poesia condoreira de Alves, assim, teve 

como objetivo “dar rosto e vez” à massa oprimida. 

 
Não há como duvidar, portanto, do ideal abolicionista de Castro Alves. Ele, 

juntamente com Rui Barbosa, Joaquim Nabuco e outros poucos companheiros, organizou o 

movimento abolicionista no Recife. Sua produção literária se insere, assim, no que Toller 

Gomes denominou de literatura de tese: “inserem-se na literatura de teses os textos que se 

afirmam como abolicionista ou escravocratas, quer se apresentem em verso ou prosa, 

revestidos de forma romanesca ou teatral” (GOMES, 1994, p. 136).  O poeta escreveu “O 

Navio Negreiro” para atacar a escravidão, para comover, convencer e converter a audiência de 

que a escravização era uma vergonha. E foram os seus poemas e o discurso políticos dos 

jovens abolicionistas que fizeram crescer a oposição ao regime escravagista. É importante 

destacar que ele não sofreu qualquer opressão, violência ou exclusão por isso. Nunca foi 

impedido de recitar seus poemas. Conforme  Alberto Silva (2006), isso se deu porque no 

reinado de Dom Pedro II, tanto os abolicionistas como os republicanos faziam, sem nenhum 

impedimento, propaganda aberta de suas ideias. Havia uma liberdade de expressão limitada, 

uma vez que, ao passo que a circulação de textos de cunho abolicionista era permitida, as 

agitações nas ruas eram reprimidas.  

Marcelino Freire, por sua vez, se insere num contexto um pouco diferente do de Castro 

Alves. Dizemos um pouco diferente porque a situação atual do negro no Brasil apresenta, 

ainda, uma situação de marginalidade social. Alguns movimentos, todavia, desde o começo 

do século XX, vêm contribuindo para mudar essa realidade. Em 1915, vinte anos após a 

abolição da escravidão, alguns intelectuais negros paulistas sentem a necessidade de organizar 

um movimento de identidade étnica, capaz de lidar com os preconceitos de uma imprensa 

branca, insensível às reivindicações daquela comunidade. Deocleciano Nascimento cria, 

então, o jornal chamado “O menelick”, com o objetivo de divulgar e valorizar a cultura 

afrodescendente. Outros movimentos, jornais e instituições surgem com perspectivas bem 

parecidas: “O clarim da Alvorada” (1924-1937); “Voz da raça” (1924-1937); Frente Negra 

Brasileira (1931); Associação de Negros Brasileiros (1945); Teatro Experimental Negro 

(1944); Museu de Arte Negra (1968); Movimento Unificado contra a Discriminação Racial 

(1978), depois Movimento Negro Unificado (MNU); Centro de Cultura e Arte Negra (1978); 

Fundação Palmares (1980). É salutar, também, a promulgação da Lei Nº 7.716, de Janeiro de 

1989, que criminaliza a injúria racial.  

Marcelino, portanto, surge em um contexto que promove essas reflexões. O autor, que 

hoje tem 47 anos de idade, nasceu na cidade de Sertânia (PE), uma região pouco desenvolvida 
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economicamente e, assim como Castro Alves, também morou na Bahia – mas por apenas 6 

anos e quando ainda era criança. Há muito mais influência de Recife e de São Paulo na sua 

obra que da Bahia. Durante a década de 80 trabalha em um banco como revisor de textos e 

inicia o curso de Letras na Universidade Católica de Pernambuco, contudo, não chega a 

concluí-lo.  Sentindo falta de poesia e dos escritores, Marcelino deixou o trabalho no banco e 

foi procurar os escritores de Recife: Raimundo Carrero, Ronaldo Correia de Britto e Wilson 

Freire. Nesse tempo, o escritor também fez vários cursos sobre poesia e escrita e quando o 

dinheiro acabou aceitou o convite de ir para São Paulo – com esperanças de ser tornar 

escritor- onde vive até hoje. Assim como Castro Alves, Marcelino encontrou inspiração na 

literatura de outros escritores. Para ele, o livro que mais marcou a sua vida de leitor e escritor 

foi “Estrela da vida inteira”, de Manuel Bandeira, mais especificamente o poema “O bicho”, 

que conheceu  no livro de gramática do irmão. Antes dessa leitura, Marcelino achava que um 

bicho só poderia ser um cachorro, um gato, mas Bandeira alertou-o: o bicho também poderia 

ser um homem, catando lixo entre os detritos para se alimentar. Além disso, o pernambucano 

se identificou com a “falência múltipla dos órgãos de Bandeira”. O poeta nos seus textos 

estava sempre à beira da morte, destituído de saúde, bem-estar. Surge a empatia, é um doente 

falando a outro
55

. 

As narrativas freireanas são movidas pela violência cotidiana dos oprimidos, seja essa 

física, psicológica ou moral. Os personagens são sujeitos que foram historicamente 

silenciados: os pobres, os negros, os fora-da-lei, as prostitutas, os analfabetos, 

desempregados, homossexuais, jovens delinquentes, donas de casa, etc. “Escrevo porque 

escuto – um olhar para o humano, para o outro. Escrevo sobre violência, personagens 

desajustados, desvalidos, sofridos”, afirma o escritor (FREIRE apud Santos, 2010, p. 4).  

Em 2006, Marcelino venceu o prêmio Jabuti de Literatura com a obra Contos 

Negreiros, publicada em 2005. O livro foi inspirado no poema “O navio negreiro” de Castro 

Alves, por este oferecer leituras sobre a marginalização do negro no Brasil e a exploração do 

trabalhador pelos senhores da época, e também porque o escritor baiano é referência na 

representação do negro na literatura brasileira. “Eu queria fazer um livro à la Castro Alves... 

Até acho que o sucesso do livro se deu por isto. Muita gente confunde ‘Contos Negreiros’ 

com ‘Navio negreiro’. O jabuti que eu ganhei foi dado ao Castro Alves, creio
56

”, afirma o 
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contista. Marcelino, contudo, não representa só os negros, mas também outros grupos que não 

têm voz na sociedade.  

Marcelino Freire, que é branco, consegue representar bem, socialmente e 

esteticamente, os sujeitos negros nos seus contos.  Falando em nome do movimento negro, 

Nelson Maca, escritor, professor da UCSAL (Universidade Católica de Salvador) e ativista do 

movimento na Bahia, diz que “é conflitante brancos tentarem forjar uma identidade negra”
57

, 

mas isso não acontece escrita empenhada de Marcelino, em sua opinião. Sobre isso, durante 

uma entrevista cedida a Maca, o contista pernambucano argumenta: 

vários leitores acharam que eu era negro. Aliás, meu livro, aí na Bahia, foi 

parar em uma biblioteca quilombola, que só coloca nas estantes autores 

negros. É uma vitória da literatura, não é? Essa de a palavra não ter cor, raça. 

A palavra que vence pela musicalidade, que ganha pela humanidade que ela 

carrega. Eu sinto na pele o tempo em que vivemos, não importa a cor da 

minha pele. Estamos juntos e irmanados na mesma dor. “Contos Negreiros” 

foi escrito por um escritor. E escritor não tem sexo, não tem forma, não tem 

cara. Escritor é alma, a visão de mundo que ele tem...[Grifo nosso]
58

 

 

Por isso mesmo, o mérito de Marcelino está em se distanciar de sua própria identidade para 

dar voz ao negro, o que é não é uma tarefa fácil, pois como disse Luiz Costa Lima (2013, 

p.67), “cultura, classe, camada, meio profissional parecem-se então roupas muito leves, tão 

leves que a pele não sente que as transporta. Melhor, roupas que se tornam a própria pele, da 

qual não nos imaginamos despossuídos”.  

Vale lembrar que Marcelino Freire apesar de não sofrer racismo, sofreu outros 

preconceitos e formas de exclusão, em primeiro lugar, por vir de uma família extremamente 

pobre. De quatorze filhos, sobreviveram apenas nove e não vendo futuro para os filhos em 

Sertânia a mãe decide morar em Recife a fim de que os filhos mais novos tivessem pelo 

menos a oportunidade de estudar. A grande influência de Marcelino, mais do que grandes 

autores, foi, assim, sua mãe, com suas críticas à situação que vivia. “Encontrei o meu caminho 

escrevendo, compactuando com a fala da minha mãe. A fala da minha mãe, a ladainha dela, as 

dores dela contaminaram, impregnaram a minha escrita. Uma escrita teatral, tragicômica, etc. 

Carreguei os gritos dela no ouvido. E ainda carrego. Durma e se acorde com um barulho 
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desses”
59

, afirma o autor. Marcelino também sofreu preconceitos por ser um nordestino 

vivendo em São Paulo e por ser gay. Mas quando vai falar sobre esse assunto, ele diz que a 

sorte foi ser “branco feito leite triste” e alto, o que amenizou o estereotipo de nordestino. “Se 

eu fosse nordestino, negro e homossexual trejeitoso estava lascado”
60

, brinca o autor. 

Morando em Pernambuco, o escritor observou o trabalho escravo, pessoas cortando 

cana o dia inteiro para ganhar R$ 1 por dia; o tráfico de órgãos em Peixinhos-Olinda, onde as 

pessoas vendiam um rim por R$ 10 mil; o turismo sexual, em que os alemães chegavam no 

aeroporto do Recife e levava as meninas para “passearem” na praia de Boa Viagem. Foram 

essas descobertas que também influenciaram Marcelino a escrever sobre o universo do pobre 

e dos oprimidos no geral. Para ele, 

gente bem-sucedida não interessa. Todos os meus textos têm um pouco da 

miséria do Recife. Escrevo porque gosto de olhar para o outro. Gente bem-

sucedida não me diz nada. Quem quiser saber de felicidade e dinheiro não 

vai ler meus livros. [...] Sempre digo que escrevo porque quero me vingar: 

do governo, do pai, da mãe, da pobreza… Falam que dou voz a quem não a 

tem. Não sei. Acho que não dou voz a ninguém, eles é que me dão voz para 

que eu possa escrever. Escrevo para me vingar e continuar a minha 

trajetória
61

 [Grifo nosso].  

 

Assim, Castro Alves e Marcelino Freire, mesmo sem conhecer de fato como é ser o 

Outro sobre o qual voltam o seu olhar, intentam fazer justiça a ele através da literatura. São 

autores que, diante das violências cometidas contra esse Outro negro, resolveram não cruzar 

os braços, tal como fez José Martí ao se deparar com o sofrimento de um escravo: “quien ha 

visto azotar a un negro ¿no se considera para siempre su deudor? Yo lo vi cuando era niño y 

todavía no se me ha apagado en las mejillas la vergüenza... Yo lo vi y me juré desde entonces 

su defensa ( MARTI apud ALMENDROS, 1972, p. 56)”.  Foi o rosto do Outro, portanto, que 

conduziou esses autores a uma atitude ética, na medida em que o Outro os convocou 

indiretamente para falar por eles (LEVINÁS, 2005).  

Partindo desses pressupostos, analisaremos, a partir de agora, qual o ponto de vista de 

enunciação de Castro Alves e Marcelino Freire ao representar o negro, bem como os valores 

veiculados por estes discursos literários e como esses são construídos, ou seja, suas 
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características formais, levando em consideração a tradição literária correspondente as 

publicações de Os escravos e Contos negreiros.   

 

2.2- Valores propagados pelo discurso literário 

 

A obra Os escravos, publicada em 1883, doze anos após a morte de Castro Alves, 

reúne vários poemas que defendem os ideais abolicionistas do poeta, dentre eles, alguns 

consagrados como “O navio negreiro” e “Vozes da África”
62

. Composto por 33 poemas, o 

livro foi escrito entre 1863 e 1870.  

De acordo com Oliveira (2010), os textos de Castro Alves seguem mais ou menos a 

mesma sequência: inicialmente se descreve a paisagem natural, em seguida as impressões que 

causam a vegetação (o oceano, os rios, a fauna e outros componentes naturais sublimes) e no 

fim há um choque com a apresentação de cenas provocadas pela escravidão, o grotesco. Tal 

estrutura revela a influência do pensamento de Victor Hugo, quando ele pontua que: “tudo na 

criação não é humanamente belo, o feio existe ao lado do belo, o disforme perto do gracioso, 

o grotesco no reverso do sublime, o mal com o bem, a sombra com a luz” (HUGO, 2007, 

p.26). É o que podemos constatar tanto no poema “O navio negreiro” como em “O romper 

d’alva”.  

 
O romper d’alva 

 

Sigo só caminhando serra acima, 

E meu cavalo a galopar se anima 

Aos bafos da manhã. 

A alvorada se eleva do levante, 

E, ao mirar na lagoa seu semblante, 

Julga ver sua irmã. 

 

As estrelas fugindo aos nenufares,  

Mandam rútilas pérolas dos ares  

De um desfeito colar.  

No horizonte desvendam-se as colinas,  

Sacode o véu de sonhos de neblinas  

A terra ao despertar. 

 

Tudo é luz, tudo aroma e murmurio.  

A barba branca da cascata o rio  

Faz orando tremer. 

No descampado o cedro curva a frente,  
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Folhas e prece aos pés do Onipotente  

Manda a lufada erguer. 

(...) 

Mas o que vejo? É um sonho!... A barbaria  

Erguer-se neste séc'lo, à luz do dia. 

Sem pejo se ostentar. 

E a escravidão — nojento crocodilo 

Da onda turva expulso lá do Nilo — 

Vir aqui se abrigar! ... 

(...) 

Oh! ver não posso este labéu maldito!  

Quando dos livres ouvirei o grito? 

Sim... talvez amanhã. 

Galopa, meu cavalo, serra acima!  

Arranca-me a este solo. Eia! te anima  

Aos bafos da manhã! (ALVES, 2013, p. 15-18) 
  

A linguagem romântica tem como uma de suas principais características o uso de 

hipérboles, metáforas, antíteses e alegorias. Como Castro Alves faz parte de uma comunidade 

literária, ele não pode ser desligado do movimento romântico, que ocorreu na Europa e no 

Brasil durante o século XIX. Nos seus versos, os sentimentos parecem um ato de afirmação 

vital (CANDIDO, 1975). Ele “se distingue pelo vigor da paixão, que supera os elementos 

predominantes em outros românticos e, alguns presentes também na sua obra: dúvida, 

abatimento, cinismo, melancolia” (CANDIDO, 1975, p.278). Além do sentimentalismo, “a 

estratégia mais utilizada nos versos do poeta baiano provém do abuso do tropos da linguagem, 

sobretudo a hipérbole, responsável pela retórica pomposa, pujante, exclamativa, repleta de 

interjeições e outros ornamentos conativos, marcas da linguagem condoreira” (OLIVEIRA, 

2010, p.44).   

Castro Alves tinha grande capacidade de inventar metáforas expressivas, dinamizando 

o verso através do contraste e da antítese (CANDIDO, 2002).  Como exemplo de metáfora 

pode-se citar o último verso do poema “O navio negreiro”: “Colombo! Fecha a porta dos teus 

mares!”. A metáfora dos mares com portas diz respeito à possibilidade de impedir o trânsito 

de qualquer navio negreiro. No que diz respeito à antítese, o poema intitulado “Antítese”  

mostra a oposição social entre a casa grande em festa e um velho escravo desamparado numa 

praça, já em “O navio negreiro”,  tal figura de pensamento se expressa nos seguintes versos: 

“Embaixo – o mar... em cima – o firmamento...” (ALVES, 2013, p.95). Assim, nota-se que na 

poesia de Castro Alves aparecem sempre “jogos de antíteses entre a liberdade e a escravidão, 

o senhor e o escravo, o Brasil e a África, a casa grande e a senzala, a vida e a morte” 

(SOUZA, C., 1974, p.114).  
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Castro Alves, como consta em suas biografias, compunha muitos versos improvisando 

e gênio como era, muitas vezes conseguiu fugir do verbalismo sem nexo, escrevendo poemas 

“de grande beleza plástica, cheios de imagens raras e transfigurados pela exuberância 

comunicativa” (CANDIDO, 2002, p. 74). Porém, em outros momentos atendendo a uma 

necessidade exacerbada de oralização e de rima perfeita dos versos, algumas estrofes do poeta 

ficaram desprovida de beleza e coerência, tais como: 

Na hipérbole do ousado cataclismo 

Um dia Deus morreu...fuzila um prisma 

Do calvário ao Tabor! (ALVES, 2013, p.5) 
 

 

— "Como o sabes?. . . " — "Confessas?" — "Sim! confesso. . . " 

— "E o seu nome. . . " — "Qu'importa?" — "Fala Alteza!. . . " 

— "Que chama douda teu olhar espalha,  

És ciumenta?. . . " - "Mylord, eu sou de Itália!" 

— "Vingativa?. . . " - "Mylord, eu sou Princesa!. . . " (ALVES, 2013, p. 124-

25) 

 

Por causa da métrica, da rima, ou do simples efeito, quando não por incontinência, visando a 

oratória perfeita, Castro Alves também abusa no uso de apostos e na superposição de imagens 

sobre um tema, como se pode observar nos seguintes versos de “Ao romper da Alva”: 

Prantos de sangue-vagas escarlates- 

Toldam teus rios-lúbricos Eufrates- 

Dos servos de Sião (ALVES, 2013, p.18) 

 

É importante destacar, ainda, que sua poesia afronta as concepções anti-românticas de 

poesia pura, pois que é um orador em versos. Como sua poesia assume compromisso com a 

vida, inserindo-se decididamente no tempo histórico e social, “a eloquência aparece, mais que 

um recurso, como força realmente poética” (CANDIDO, 1975, p.273). Dessa forma, sua 

poesia humanista mescla com a oratória, tendo em vista que naquela época o discurso era 

mais prestigiado, como veremos melhor no capítulo 3 desta dissertação.  

Além de características da oratória, assim como Marcelino Freire, a literatura de 

Castro Alves possui características do drama, como por exemplo, o diálogo (uma estratégia 

cênica), presentes tanto no poema “Tragédias do lar” como no conto “Linha do tiro”.  

Possivelmente, Castro Alves tenha sido influenciado pelo seu mestre francês Victor Hugo ao 

passo que Marcelino se deixa levar pela sua experiência no curso de teatro em Recife.   Hugo 

propõe em Do grotesco e do sublime (2007) a destruição das teorias, das poéticas e dos 

sistemas clássicos. Como o grotesco coexiste com o sublime, o drama romântico para pintar 

totalmente a realidade (chegar a uma poesia completa) deveria buscar a mistura dos gêneros, 

que consiste em abolir as fronteiras entre comédia e tragédia. A confluência dos gêneros 



55 
 

capacitaria o drama a representar o homem moderno em sua plenitude. Sobre isto, Antonio 

Candido, em Formação da Literatura Brasileira (1975), afirma que a fluidez do espírito 

romântico repudia os gêneros estanques, propiciando um gênero misto, o que resulta na 

mescla entre poesia e ficção. Sendo assim, a liberdade de expressão proposta pelo romantismo 

influenciou Castro Alves a incluir em seus escritos características do drama.  

Como já dito, o diálogo é uma característica do drama bem presente na poesia de 

Castro Alves. Em Os escravos, o diálogo se apresenta entre o eu lírico e a plateia que ouve, 

como em a “Tragédia do lar”:  

 

Leitor, se não tens desprezo 

 De vir descer as senzalas, 

Trocar tapetes e salas 

Por um alcouce cruel, 

Vem comigo, mas... cuidado... 

Que o teu vestido bordado 

Não fique no chão manchado, 

No chão do imundo bordel (ALVES, 2013, p. 36)  

 

Entre o poeta e Deus: 

 
Senhor Deus dos desgraçados!  

Dizei-me vós, Senhor Deus! 

Se e loucura... se e verdade 

Tanto horror perante os céus...
63

 

 

 Mas também entre o eu poético e a escrava Maria no poema “Confidência”  

E nessas horas julgo que o passado 

Dos túmulos  meio levantado 

Me diz na solidão: 

“Que és tu poeta? A lâmpada da orgia, 

“Ou a estrela de luz, que os povos guia 

“À nova redenção?”  

 

Ó Maria, mal sabes o fadário  

Que o moço bardo arrasta solitário 

Na impotência da dor. 

Quando vê que debalde à liberdade 

Abriu sua alma-urna de verdade 

Da esperança e do amor!...
64

    

 

De acordo com Antonio Candido (1975), Castro Alves marcou uma ruptura do 

“patriotismo ufanista” para o “patriotismo crítico”. Em seus textos- apesar da dificuldade de 

elevar o negro como objeto estético numa sociedade caracterizada pela estrutura de castas-  
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denunciou a objetificação do escravo, humanizou-o, ressaltou as suas virtudes, quando este 

era visto primordialmente de maneira negativa. Embora outros poetas tivessem como tema o 

escravo, foi Castro Alves quem o tratou “como herói, amante e ser integralmente humano” 

(CANDIDO, 1975, p.275). Falar sobre o negro no século XIX, uma categoria até então sem 

arte, sem lenda heroica como afirmou Candido (1975), foi um verdadeiro milagre literário.  

Trazer o negro à literatura, como herói, foi portanto um feito apenas 

compreensível à luz da vocação retórica daquele tempo, facilmente 

predisposto à generosidade humanitária. Um golpe de vista, mesmo rápido, 

nas obras que originou, mostra todavia as resistências que o processo 

encontrava, não apenas no público, mas no próprio escritor. Enquanto se 

tratava de cantar as mães-pretas, os fiéis pais-joões, as crioulinhas peraltas, 

ia tudo bem; mas na hora do amor e do heroísmo o ímpeto procurava 

acomodar-se às representações do preconceito (CANDIDO, 1974, p.275).  

 

O autor inovou ao demonstrar que o cativo não é uma folha em branco a ser preenchida. Na 

primeira estrofe de “A canção do Africano”, por exemplo, o escravo rememora seu país de 

origem e ao entoar um canto, “correm-lhe em pranto saudades do seu torrão” (ALVES, 2013, 

p.24). No poema “A mãe do cativo”, por sua vez, aparece um aspecto da cultura negra: o 

ensinamento dos pais para os filhos através da palavra, do canto, como os griots, tidos como 

os detentores do saber e da cultura na África. Pode-se, inclusive, dizer que ele lançou a 

semente efetiva de uma possível aceitação do negro como “grupo étnico”, formador também 

de identidade nacional, conforme sializara Rita de Cássia Santos (2000). 

Nos textos condoreiros de Castro Alves, o negro nem sempre aparece como um sujeito 

passivo, que aceita a condição de ser escravo. Diferente de alguns de seus contemporâneos, o 

autor foge, algumas vezes, do paternalismo e do excesso de piedade, ao representar os negros 

como indivíduos valentes, resistentes, rebeldes, inconformados. Em “Tragédias do lar”, que 

versa sobre a venda dos filhos dos escravos, o poeta apresenta o contra- discurso da cativa, 

que argumenta utilizando estratégias persuasivas para sensibilizar o outro:  

Senhor, por piedade, não... 

Vós sois bom... antes do peito 

Me arranqueis o coração 

Por piedade, matai-me! Oh! É impossível 

Que me roubem da vida o único bem!  

Apenas sabe rir...é tão pequeno! 

Inda não sabe me chamar?... Também 

 Senhor, vós também tendes filhos... quem não tem? 

Se alguém quisesse os vender 

Havíeis muito de chorar 

Havíeis muito de gemer, 

Diríeis a rir- Perdão?! 

 Deixai meu filho... arrancai-me 
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 antes a alma e o coração
65

.  

 

Não sendo ouvida, a mãe se atira aos pés dos mercadores e exclama:  

Senhores! Basta a desgraça 

 De não ter pátria nem lar 

 De ter honra e ser vendida 

 De ter alma e nunca amar!”
66

 

 

Em seguida, enraivecida e desesperada a mulher se lança sobre seu senhor e os mercadores, 

chamando-os de “cobardes” e “ladrões”. Ainda assim, o bebê é levado e ela gargalha de 

maneira desvairada e fria enquanto é surrada.  Notamos, portanto, que apesar de ser em vão, a 

mãe não se cala, pois não aceita as condições postas.  

Essa é uma forma de resistência, mas havia ainda outras. Alguns escravos fugiam, se 

suicidavam, matavam seus senhores, assassinavam seus próprios  filhos para livrá-los da 

dolorosa escravização. Os escravos dos poemas “Bandido negro” e “A criança” querem o 

ferro da vingança. Nesse primeiro poema, o escravo vai até o seu Senhor cobrar os crimes 

cometidos, vingar-se de seu dono: 

Somos nós, meu senhor, mas não tremas, 

Nós quebramos as nossas algemas 

Pra pedir-te as esposas ou mães. 

Este é o filho do ancião que mataste 

Este- o irmão da mulher que manchaste... 

Oh! Não tremas, senhor, são teus cães. 

 

Cai, orvalho de sangue do escravo, 

Cai, orvalho, na face do algoz, 

Cresce, cresce, seara vermelha, 

Cresce, cresce, vingança feroz
67

.  

 

Vale ressaltar que, dependendo do leitor, esse poema pode reforçar a ideia do negro como 

um sujeito primitivo, agressivo, irracional, características que levaram alguns escritores da 

época a comparar os cativos a animais.  

Já em “Mater dolorosa” há a situação de uma mãe que assassina seu próprio filho, uma 

prática não incomum entre as escravas, como uma forma de garantir liberdade e o descanso 

eterno
68

. Matar o próprio filho é considerado um ato contra o sistema escravista (Bhabha, 

2005), pois ao mesmo tempo em que a escrava assassina o seu filho, diminui também riquezas 
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de seu senhor. Segundo Oliveira (2010, p.50), “o infanticídio funciona enquanto profilaxia do 

futuro sofrimento, certamente trazido pela condição de escravo”.  

Não me maldigas... Num amor sem termo 

Bebi a força de matar-te... a mim... 

Viva eu cativa a soluçar num ermo 

Filho, sê livre...Sou feliz assim... 

(...) 

 

Perdão, meu filho...se matar-te é crime... 

Deus me perdoa...me perdoa já. 

A fera enchente quebraria o vime... 

Valem-te os anjos e te cuidam lá. (ALVES, 2013, p.26-27) 
 

Dessa forma, ressaltamos que Castro Alves não ignorou as formas de resistências do 

povo negro, chegando a reconhecê-lo como “uma raça de novos Prometheus
69

”. Como 

sabemos, no período da escravidão desenvolveu-se também um histórico de resistências, 

iniciada desde que o primeiro africano pisou em terras brasileiras. Segundo Claudete Alves 

(2008), nas primeiras décadas do século XIX, na região nordeste eclodiram várias rebeliões de 

escravos. 

A prática de banzo
70

, o suicídio, assassinados dos senhores, bem como 

frequentes fugas divulgadas em jornais de época revelam manifestações 

individuais e coletivas de insubordinação ao sistema estabelecido. Os 

quilombos destacam-se entre os principais movimentos de resistência. ( 

ALVES, CLAUDETE 2008, p.45).  

 

Não obstante, o poeta também expôs os problemas que envolviam as mulheres negras 

escravizadas, bem como destacou sua sensualidade e beleza (BARRETO, 2013). O poema 

narrativo “Lúcia”, escrito em 1868, revela a beleza e a alegria de uma escrava, que encanta a 

todos na fazenda, “Tu eras a alegria da fazenda;/ Tua senhora ria-se , contente” (ALVES, 

2013, p. 105), mas é vendida e deixa saudade no eu poético. Castro Alves escreve não só 

sobre sua beleza física, “Morena...esbelta...airosa, eu me lembrava
71

”, mas também sobre sua 

personalidade: “Depois... quem mais mimosa e mais alegre? (...) E a graça... o modo... o 

coração tão meigo?!”
72

 e sua sensualidade, “Sua boca era um pássaro escarlate
73

”. Nesse 
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poema, bem como em “Saudação a Palmares”, o poeta foi audacioso ao cantar a beleza da 

mulher negra para uma sociedade a qual a beleza estava reservada à mulher branca.  

Cantem eunucos devassos 

Dos reis os marmóreos paços, 

E beijem os férreos laços, que não ousam sacudir... 

Eu canto a beleza tua,  

Caçadora seminua, 

Em cuja perna flutua 

Ruiva a pele de um tapir. 

 

Crioula! O teu seio escuro 

Nunca deste ao beijo impuro! 

Fugidio, firme e duro, 

Guardaste-o pra um nobre amor. 

Negra Diana Selvagem, 

Que escutas, sob a ramagem, 

As vozes, que traz a aragem, 

Do teu rijo caçador!  

 

Salve!- Amazona guerreira! 

Que nas rochas da clareira, 

- Aos urros da cachoeira-  

Sabes bater e lutar...
74

  

 

Ao abordar o tema do escravo, convém lembrar que Castro rompe com alguns valores, 

mas reproduz algumas concepções vigentes na época, pois era um homem do seu tempo. 

Assim, “mesmo na participação sincera e indignada, não implica fusão afetiva, não obriga o 

escritor a despir-se dos preconceitos de sua cor e, sobretudo, da sua classe. É um ideal de 

justiça pela qual se luta, sem efetuar a penetração simpática na alma do negro” (CANDIDO, 

1975, p. 277, grifos do autor). Sobre isso afirma Oliveira (2010, p.82, grifos nossos): 

faz-se necessário ressaltar que há um duplo movimento de superação-não 

superação de estereótipos representativos do negro na poética de Castro 

Alves. Se, por um lado, os textos atribuem características positivas ao 

escravo, por outro permitem uma visão petrificada, estereotipada sobre o 

negro, o que nos deixa vislumbrar uma voz conservadora que fala no texto, 

paralelamente à voz condoreira. 

 

Sendo assim, apesar de considerar algumas formas de resistências bem como exaltar a figura 

de Zumbi dos Palmares, no poema “Saudação a Palmares”, Castro Alves sempre se colocou 

como o visionário, o iluminado, “o messias da raça negra”, “o poeta dos escravos”. Ele 

endossa, portanto, uma ideia comum à elite da época, a de que a sua classe era quem 

promoveria as mudanças sociais, o que pode ser percebido até mesmo na voz da escrava Rosa, 

no poema “Fábula: o pássaro e a flor”.  
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Vai, Poeta... Rompe os ares 

Cruza a serra, o vale, os mares 

Deus ao chão não te amarrou! 

Eu calo-me- tu descantas, 

Eu rojo- tu te levantas, 

Tu és livre-escrava eu sou!... (ALVES, 2013, p.80) 

 

Já no poema “O navio negreiro”, o poeta recorre aos heróis do Novo Mundo para resolver 

o problema da escravidão, dentre estes José Bonifácio
75

 e Cristóvão Colombo, ambos 

considerados pelo poeta símbolos da libertação. Apesar de citar Zumbi dos Palmares como 

um herói que admira, notamos que frequentemente recorre a figuras históricas, políticas ou 

mitológicas ligadas a ações em prol da liberdade. Castro Alves menciona Minerva- protetora 

de Roma e defensora dos artesãos e do trabalho manual, também símbolo do conhecimento e 

da sabedoria: “E qual Minerva armada para a guerra,/Pega a espada...olha os céus” (ALVES, 

2013, p.81)-; Jesus Cristo; Sobieski- um símbolo da libertação da Polônia, no poema “O 

século”-;  Byron- que lutou pela libertação da Grécia:  

no entanto fora belo nesta idade 

Desfraldar o estandarte da igualdade, 

De Byron ser o irmão... 

E pródigo - a esta Grécia brasileira, 

Legar no testamento - uma bandeira, 

 E ao mundo - uma nação”
76

; 

 

e Kossuth- pessoa importante quando se fala da afirmação do Estado Húngaro, no poema “O 

século”, dentre outros. 

Por vezes, comum a alteridade da época, Castro manteve certa distância ao representar 

o escravo, posto que não incorporou os valores africanos e a linguagem adotada é a dele, “não 

há negociações linguísticas próprias do repertório lexical dos escravos” (OLIVEIRA, 2010, 

p.56).  Em alguns poemas isso também fica evidenciado pela utilização da terceira pessoa, em 

que o eu-lírico observa, mas não participa das ações. Evidenciando isso, no poema “A canção 

do africano” o eu-poético se encontra fora da senzala: 

Lá na úmida senzala, 

Sentado na estreita sala, 

Junto ao braseiro, no chão,  

Entoa o escravo o seu canto,  

E ao cantar correm-lhe em pranto 

Saudades do seu torrão”  

(...) 
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E a cativa desgraçada 

Deita seu filho, calada, 

E põe-se triste a beijá-lo, 

Talvez temendo que o dono 

Não viesse, em meio do sono, 

De seus braços arrancá-lo. (ALVES, 2013, p.24, grifos nossos) 

 

Majoritariamente o que prevalece é a visão do homem branco sobre o negro, afinal de 

contas, ele fazia parte da elite senhorial, cuja grande maioria era branca. O olhar paternalista 

de Castro, portanto, acaba por construir, no poema “O navio negreiro”, uma imagem 

estereotipada do negro. No trecho a seguir, ele acaba idealizando uma referência de africano 

forte, bravo, selvagem, como fizera alguns escritores desse período ao representar o índio:  

São os filhos do deserto 

Onde a terra esposa a luz. 

Onde voa em campo aberto 

A tribo dos homens nus... 

São os guerreiros ousados 

Que com os tigres mosqueados 

Combatem na solidão... 

Ontem simples, fortes, bravos... 

Hoje míseros escravos, 

Sem luz, sem ar, sem razão. (ALVES, 2013, p.89) 

 

Em alguns de seus textos, ainda, o negro aparece como um indivíduo incapaz de 

superar as adversidades do sistema escravocrata. No poema “ A mãe do cativo”, por exemplo, 

ele reproduz as duas possibilidades para a mãe negra na época: ou branquear o filho, 

ensinando o comportamento da casa-grande ou “tecendo-lhe o pano da branca mortalha”
77

. 

No poema “A cruz da estrada” e “Vozes da África”, vemos outras duas possibilidades de 

redenção do escravo, posto que não há lugar para ele na sociedade: ou entregar-se às orações e 

esperar a salvação divina, ou morrer. Castro Alves, portanto, endossando um pensamento do 

período, não considera os negros livres e alforriados. Ser negro para ele é sinônimo de 

escravo.  

Caminheiro! do escravo desgraçado 

O sono agora mesmo começou 

Não lhe toques no leito do noivado, 

Há pouco a liberdade desposou.
78

 

 

Basta, Senhor! De teu potente braço 

Role através dos astros e do espaço 

Perdão para os crimes meus! 

Há dois mil anos eu soluço um grito. 

Escuta o brado meu lá no infinito. 
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Meu Deus! Senhor, meu Deus!!...
79

  

 

Chama a atenção nesse último trecho o fato de a escravidão aparecer como consequência 

de erros cometidos pelo escravo. Segundo o mito da maldição de Cam, os escravos seriam 

descendentes de Cam, filho de Noé, que foi condenado e expulso de casa depois de chamar os 

irmãos para observar o pai que após embriagar-se dormiu despido. Ao acordar, Noé condenou 

Cam e seus descendentes a escravidão eterna através da sua submissão aos irmãos. Alguns 

membros da Igreja divulgaram a ideia de que os negros africanos seriam descendentes do 

filho do sobrevivente do dilúvio. Dessa forma, por muito tempo a escravidão foi 

compreendida como um castigo por um pecado cometido, é o que reproduz o escravo do 

poema “Vozes da África”, quando pede perdão por uma “mancha original”, surgida logo após 

o dilúvio.  

Cristo, embalde morreste sobre um monte.  

Teu sangue não lavou da minha fronte 

A mancha original. 

Ainda hoje são, por fado adverso, 

Meus filhos- alimária do Universo, 

Eu- pasto universal (ALVES, 2013, p.102).  

 

Assim como podemos observar nestes versos, a melancolia é um sentimento predominante 

nos versos castroalvinos. Observa-se uma postura subserviente do eu lírico, como nesses 

versos de “Vozes da África”: “ 

 Mas eu, Senhor!... Eu triste abandonada 

 Em meio das areias esgarrada, 

 Perdida marcho em vão!”
80

  

 

Outro aspecto importante de ser abordado, e que segue como uma tradição até hoje, é 

a fabricação de significados negativos para a palavra “negro”, endossada por Castro Alves. 

Ele utiliza expressões como: “Que negros mistérios a selva contém”; “O quadro é negro. Que 

os fracos Recuem cheios de horror”; “Ante esse escuro problema/ Há muito irônico rir”. Isso 

se dá porque, como sabemos, “a língua portuguesa no Brasil se cristalizou a partir das 

determinações de uma classe dirigente. Então, ela se cristalizou com todos os preconceitos, 

com toda a ideologia racista, incrustada nessa língua” (HOWELL apud OLIVEIRA, 2010, 

p.104) 

 Confirmamos, pois, que Castro supera alguns estereótipos, mas reafirma outros. Por fim, 

na nossa leitura, tal perspectiva é evidenciada quando, por exemplo, Castro utiliza em seus 

versos o que Oliveira (2010) denominou de “Cristianismo messiânico”, que consiste nas 
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contínuas interlocuções dirigidas ao Deus católico suplicando pela liberdade, mas nenhuma 

referência aos deuses da cultura negra. Ele “traz a benção de Deus ao cativeiro/ Levanta a 

Deus do cativeiro o grito” (ALVES, 2013, p.113), o que foi também uma estratégia do autor 

para convencer a sociedade de sua época, que era católica-cristã.  

O discurso embalado pelo que chamamos de cristianismo messiânico foi 

bastante frutífero para o impacto de recepção dos textos, porque catalisador 

de elementos comoventes, tais como misericórdia, virtude em defesa dos 

“fracos”, bem-aventurança aos humildes de coração, sentimentalismo 

exacerbado de fé, esperança, piedade divina, salvacionismo, dentre outros 

espaços cristãos que puderam ser difundidos naquele ambiente/momento 

(OLIVEIRA, 2010, p.48).  

 

Todavia, ao fazer isso o eu-lírico também questiona a bondade desse Deus (chegando a 

adjetivá-lo de “Deus terrível”) e dos representantes religiosos.  

Quebre-se o ceptro o Papa, 

Faça-se dele- uma cruz. 

A púrpura sirva ao povo 

Pra cobrir os ombros nus. (ALVES, 2013, p.17). 

 

Sim... quando vejo, ó Deus, que o sacerdote 

As espáduas fustiga com o chicote 

Ao cativo infeliz; 

Que o pescador das almas já se esquece 

Das santas pescarias e adormece 

Junto da meretriz... 

  

Que o apóstolo, o símplice romeiro, 

Sem bolsa, sem sandálias, sem dinheiro, 

Pobre como Jesus, 

Que mendigava outrora à caridade 

Pagando o pão com o pão da eternidade, 

Pagando o amor com a luz, 

  

Agora adota a escravidão por filha, 

Amolando nas páginas da Bíblia 

O cutelo do algoz... 

Sinto não ter um raio em cada verso 

Para escrever na fronte do perverso: 

"Maldição sobre vós!"
81

  

 

Não basta inda de dor, ó Deus terrível?! 

É, pois, teu peito eterno, inexaurível  

De vingança e rancor?...  

E que é que fiz, Senhor? que torvo crime  

Eu cometi jamais que assim me oprime  

Teu gládio vingador?!
82
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Sendo assim, ao passo que o eu-lírico de Castro Alves critica o mundo cristão para 

defender a liberdade do negro, chama os escravos de filhos de Cam, o que dissemina, de 

certa forma, uma permissividade da exploração do negro pelo imaginário social da elite. 

É “algo condenado pelo poeta, mas consentido pela escritura sagrada” (OLIVEIRA, 

2010, p.66). Essa perspectiva do poeta mostra, mais uma vez, que ele ousa mais que os 

seus contemporâneos ao retratar a escravidão, subverte os padrões de compreensão da 

época, mas não na sua totalidade- nem cremos que poderia naquele contexto.  

 

 

 

A narrativa brasileira contemporânea, da qual faz parte Marcelino Freire, abre mão de 

histórias com heróis, tramas cheias de aventuras e de uma linguagem romântica. De acordo 

com Antonio Candido (1987, p.255), o escritor atual, mais especificamente o contista, “agride 

o leitor pela violência, não apenas dos temas, mas dos recursos técnicos — fundindo ser e ato 

na eficácia de uma fala magistral em primeira pessoa, propondo soluções alternativas na 

seqüência da narração, avançando as fronteiras da literatura no rumo duma espécie de notícia 

crua da vida”. A violência da qual fala a contística freireana é revelada na fala, em primeira 

pessoa, inquieta e questionadora de cada uma dos personagens. Dessa forma, podemos dizer 

que uma marca da escrita de Marcelino Freire é o que Candido denominou de “realismo 

feroz”, que corresponde:  

à era de violência urbana em todos os níveis do comportamento. Guerrilha, 

criminalidade solta, superpopulação, migração para as cidades, quebra do 

ritmo estabelecido de vida, marginalidade econômica e social – tudo abala a 

consciência do escritor e cria novas necessidades no leitor, em ritmo 

acelerado. Talvez este tipo de feroz realismo se perfaça melhor na narrativa 

em primeira pessoa, dominante na ficção brasileira atual, em parte, como 

ficou sugerido, pela provável influência de Guimarães Rosa. A brutalidade 

da situação é transmitida pela brutalidade do seu agente (personagem), ao 

qual se identifica a voz narrativa, que assim descarta qualquer interrupção ou 

contraste crítico entre narrador e matéria narrada.
83

  

 

O conto “Trabalhadores do Brasil” é um exemplo de como a brutalidade da situação é 

também transmitida pela voz narrativa. Através da leitura, tem-se a impressão de que o 

narrador está gritando: “Enquanto a gente dança na boca da garrafinha Odé trabalha de 

segurança pega ladrão que não respeita quem ganha o pão que o Tição amassou honestamente 

enquanto Obatalá faz serviço pra muita gente que não levanta um saco de cimento tá me 

ouvindo bem?” (FREIRE, 2012, p.19). Nota-se, ainda, que a ausência de pontuação, produz 
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efeitos poéticos interessantes, pois auxilia a imprimir o tom de indignação e urgência do 

personagem.  

A criação literária de Marcelino foge dos padrões estabelecidos para o conto moderno, 

o que é possível notar quando ele não faz descrições nem introdução dos personagens. O autor 

se utiliza de diversas técnicas narrativas, dentre elas o monólogo, tal qual no conto 

“Violência” e “Trabalhadores do Brasil”, quando uma única personagem fala, dando, por 

vezes a impressão de que está falando sozinha. Mas há, ainda, contos cuja estrutura lembra os 

textos dramáticos. É o caso do conto “Linha do tiro”, como veremos melhor mais adiante.  

O escritor pernambucano traz para seus contos características do teatro e da poesia, o 

que remete à discussão de Linda Hutcheon em Poética do Pós-modernismo. Nele, a autora 

discute as fronteiras entre os gêneros artísticos na contemporaneidade.  

as fronteiras entre os gêneros literários tonaram-se fluidas: quem pode 

continuar dizendo quais são os limites entre o romance e a coletânea de 

contos (...), o romance e o poema longo (....), o romance e a autobiografia 

(...), o romance e a história (...), o romance e a biografia (...)? Porém, em 

qualquer desses exemplos, as convenções dos dois gêneros se opõem entre 

si; não existe nenhuma fusão simples, não problemática. (HUTCHEON, 

1991, p. 26-27) 

 

Na produção literária do contista pernambucano, percebemos o seu gosto pela rima, a 

sua vontade de ser poeta, despertada por seu maior ídolo, Manuel Bandeira
84

. Apesar de não 

se afirmar poema, a escrita de Marcelino tem ritmo e musicalidade, o que lhe confere um tom 

poético. De acordo com Baldan (2011, p.71): “sobre a questão dos gêneros literários, embora 

o livro seja de contos, pode ser lido como um conjunto de poemas narrativos. À lembrança do 

poema de Castro Alves do título, os contos lembram poemas na extensão e no trato com a 

linguagem, não raro criando rimas contíguas e apresentando um ritmo muito próximo da 

poesia”.  No conto “Trabalhadores do Brasil” notamos que, além da musicalidade, faz-se 

presente aliterações e assonâncias, o que problematiza a fronteira entre poesia e narrativa.  

Enquanto Zumbi trabalha cortando cana na zona da mata Pernambucana 

Olorô-Quê vende carne de segunda, a segunda ninguém vive aqui com a 

bunda preta pra cima tá me ouvindo bem?  (...)  Enquanto o Olorum trabalha 

como cobrador de ônibus naquele transe infernal de trânsito Ossaim sonha 

com um novo amor pra ganhar um passe ou dois na praça turbulenta do Pelô 

fazer sexo oral, anal, seja lá com quem for tá me ouvindo bem? (FREIRE, 

2012, p.19) 
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Há também aqueles contos que apresentam uma espécie de refrão, que é típico do 

gênero canção, como se pode ver nos contos “Trabalhadores do Brasil”, cuja expressão “tá me 

ouvindo bem?” se repete durante a narrativa; em “Esquece”, no qual todos os parágrafos 

começam com a frase “violência é”; em  “Vaniclélia”, fala entrecortada pelo “u, hum” irônico 

da mulher que apanha do marido e; no conto “Curso Superior” repetindo a cada parágrafo “o 

meu medo é” para dizer os vários medos que o negro sente, com um histórico de preconceito 

e discriminação, ao entrar na universidade.  

Dessa forma, a escrita de Marcelino problematiza tanto os modos literários (lírica, 

narrativa, drama) quanto os gêneros (romance, conto, crônica, canção). Por denotar uma 

hibridização dos gêneros ( mescla entre conto e poema, conto e crônica
85

, conto e literatura de 

cordel, por exemplo), por questionar a exatidão antes estabelecida por uma pluralidade de 

gêneros, os textos do escritor se aproxima do que se conhece por pós-modernismo
86

. 

Enquanto no modernismo a estrutura do conto era bem delineada
87

, ou seja, havia uma norma, 

um modelo para ele se configurar como tal (ditando o que pode e o que não pode ser um 

conto), a pós-modernidade questiona essa concepção moderna. Um conto é pós-moderno a 

partir do momento que coloca em xeque a estrutura moderna deste, numa relação de 

apropriação, imitação ou afastamento de seus antecessores.  

 Na maioria dos contos de Marcelino não há a narração tradicional de algo
88

. Seus 

contos nada contam de outra forma, perguntando, provocando, problematizando, 

denunciando. Em “Totonha”, por exemplo, em vez de um enredo, tem-se o desabafo de uma 

mulher que se recusa a alfabetizar-se por motivos políticos. Para tanto, ela levanta uma série 

de questões: “será que eu preciso mesmo garranchear meu nome? Desenhar só para a mocinha 

aí ficar contente? Dona professora, que valia tem meu nome numa folha de papel, me diga 

honestamente. Coisa mais sem vida é um nome assim, sem gente. Quem está atrás do nome 

não conta?” (FREIRE, 2012, p.80). O mesmo acontece com o conto “Trabalhadores do 

Brasil”. Neste, percebemos que o que está em jogo é a provocação do leitor, a partir da 

pergunta “tá me ouvindo bem?”.  O conto “Esquece”, por sua vez, no lugar de contar-nos 

algo, expõe o ponto de vista do narrador sobre a violência, tomando, para tanto, características 

do conto pós-moderno. Segundo Ogliari (2010, p. 161):  
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gênero.  
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 O autor também faz contos tais quais os moldes convencionais. Como exemplo, podemos citar o conto “Solar 

dos príncipes”.  
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o que a pós modernidade nos dá é a possibilidade de fragmentação desses 

sistemas, abrindo espaço para uma liberdade, para a pluralidade que permite, 

que aceita o diferente, o outro em relação ao conto, para aquilo que nunca 

seria considerado conto, indiferente se está mais próximo de algo que 

poderíamos apontar como lírico no lugar de prosaico ou como crônica no 

lugar de conto. 

 

Vale ressaltar que essa confluência de gêneros, “de escrever prosa como se fizesse 

poesia
89

”, é percebida por Marcelino Freire, que denominou de cantos, no sumário, os contos 

do livro Contos negreiros (2005), de improvisos, os 18 contos de BaléRalé (2003) e de 

ciranda, as narrativas de Rasif-mar que arrebenta (2008), o que merece um estudo mais 

aprofundado e completo por parte da crítica.  

O conto contemporâneo acompanha as mudanças da era moderna capitalista. Sendo 

assim, os limites e apreensões do homem, nos seus desafios diários diante de uma sociedade 

opressora, bem como as pequenas conquistas cotidianas surgem como temáticas dos textos 

recentes. Os temas prediletos giram em torno dos sujeitos que se encontram às margens da 

sociedade, seja a razão de ordem sexual, étnica, econômia ou social, como ocorre em todas as 

narrativas de Marcelino Freire, com o objetivo de dar visibilidade, tirá-los parcialmente das 

margens.  

A ficção contemporânea contesta a verdade absoluta, a crença indiscutível nas 

autoridades sociais. Há, portanto,  o que Linda Hutcheon chama de “descentralização do 

sujeito”, que é o que ocorre quando a hegemonia dá lugar às margens e às diferenças. A 

autora parte do seguinte pressuposto, “se existe um mundo, então existem todos os mundos 

possíveis: a pluralidade histórica substitui a essência atemporal eterna” (HUTCHEON, 1991, 

p. 85). Questiona-se o poder dado ao homem ocidental, branco, heterossexual, de classe 

média. Na literatura escrita por Marcelino Freire, isso se reflete na criaçao e nos discursos 

críticos dos personagens: negros, mulheres, homossexuais, índios, pobres, dentre outros. 

Sendo assim, sua produção envolve as questões próprias dos sujeitos marginalizados.  

Outra marca presente na literatura pós-moderna é a presença de um personagem 

anônimo, talvez com o objetivo de significar a invisibilidade social de um indíviduo ou de 

todo um gupo que sofre com a opressão. Nos contos freireanos nos deparamos com vários 

personagens e narradores sem nem sequer um nome, tais como nos contos: “Trabalhadores do 

Brasil”, “Esquece”, “Alemães vão à guerra”, “Linha do tiro”, “Nação Zumbi”, “Coração”, 

“Caderno de Turismo”, “Nossa rainha”, “Polícia e ladrão”, “Meus amigos coloridos”, “Curso 

superior” e “Negro de estimação”. 
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Como o conto pós-moderno parte de princípios da sociedade contemporânea, carrega 

como uma de suas características a fragmentação, a velocidade e a intensidade (SIMON, 

2007). A primeira se refere à concentração de um momento na narrativa sem relacioná-lo com 

episódios anteriores ou posteriores. Segundo Andrade (2007, p.126), “por fragmentação, 

compreendemos um texto, cuja estrutura narrativa, sem linearidade, ou melhor, sem começo, 

meio e fim delineados, oferecem-nos histórias incompletas, em pedaços
90

”.  Em Marcelino 

Freire, isso se dá de forma bastante clara: um personagem levanta sua voz, diz o que tem a 

dizer, sem que haja uma linearidade de acontecimentos. O que há, em muitos casos, é uma 

superposição de ideias, tal como nos contos “Trabalhadores do Brasil” e “Esquece”. 

A fragmentação, por sua vez, está muito ligada à velocidade e a intensidade. 

Atualmente o leitor não tem muito tempo para disponibilizar para a leitura, daí muitos 

escritores investirem na velocidade das narrativas, que, diga-se de passagem, é uma das 

características que Italo Calvino, em As seis propostas para o próximo milênio, cita como 

uma qualidade que ele gostaria de transmitir à humanidade. A obra de Marcelino Freire preza 

pela economia é, geralmente, composta por estórias curtas. Pensando na realidade social 

contemporânea, nesse tempo tão congestionado e cheio de pressa, o contista se preocupou em 

“falar rápido”. Nesse sentido, o texto freireano se aproxima bastante do conto popular: “as 

peripécias mais extraordinárias são relatadas levando em conta apenas o essencial; é sempre 

uma luta contra o tempo, contra os obstáculos que impedem ou retardam a realização de um 

desejo ou a restauração de um bem perdido” (CALVINO, 1990, p.50). Esse recurso agrada 

porque: 

apresentam à alma uma turba de ideias simultâneas, ou cuja sucessão é tão 

rápida que parecem simultâneas, e fazem a alma ondular numa tal 

abundância de pensamento, imagens ou sensações espirituais que ela não 

consegue abraçá-las todas de uma vez nem inteiramente a cada uma, ou não 

tem tempo de permanecer ociosa e desprovida de sensações.
91

 

 

Numa sociedade em que se faz necessário falar rápido, o autor precisa utilizar bem o 

seu tempo para desenvolver a totalidade de sua intenção, seja ela qual for. É a intensidade da 

ideia que irá garantir o sucesso do conto. O contista, portanto, deve estar centrado na 

impressão que planeja deixar no leitor. Para tanto, a exatidão da linguagem é imprescindível. 

De acordo com Calvino, “(...) o justo emprego da linguagem é aquele que permite o 

aproximar-se das coisas (presentes ou ausentes) com discrição, atenção e cautela, respeitando 
                                                           
90

 Tal característica do conto imita a vida moderna. Como sabemos, o homem contemporâneo cumpre tarefas em 
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ambientes e situações encontrados (ARRUDA, 2012).  
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o que as coisas (presentes ou ausentes) comunicam sem o recurso das palavras”
92

. Marcelino 

se utiliza de uma escrita que intensifica a mensagem do texto, sendo as palavras usadas 

conforme a emoção que se pretende transmitir. Quando utiliza palavrões, por exemplo, 

Marcelino pretende intensificar o grito de revolta de seus personagens, como ocorre em 

“Nação Zumbi” ao dizer as expressões “ora bosta!” e “bando de filho da puta” e em 

“Coração”, com “a porra a gente esconde no ferro, debaixo do banco”.  

As narrativas que compõem Contos negreiros evidenciam que o Brasil é um país 

preconceituoso e racista, onde o colonialismo ainda se faz presente. Logo na epígrafe, 

Marcelino já lança a ideia de que o Brasil é “Terra de nosso sinhô”, mas do senhor branco. 

Como já dito, depois de libertos, os ex-escravos ficaram sem casa, trabalho e meios de 

subsistência. Além disso, os donos da fazenda indignados pela conquista dos abolicionistas 

substituíram a força de trabalho dos negros por empregados europeus, e os expulsaram das 

terras, o que levou os negros a uma extrema condição de marginalidade.  Segundo  Claudete 

Alves (2008, p.37),  

A partir daí a trajetória do negro transforma-se em luta pela sobrevivência, 

caracterizada pela procura por postos de trabalho e de resistência ao racismo. 

A herança deixada pelo escravismo ainda não foi superada. Ainda hoje, a 

população negra amarga os impactos da política escravista, ocupando os 

piores espaços em todos os setores da sociedade. Mesmo após 1888 e a 

Proclamação da República, em 1889, o Estado brasileiro manteve sua 

postura racista frente aos escravos africanos e seus descendentes
93

. 

 

Observaremos, pois, como se apresentam os afrodescendentes na obra de Marcelino 

Freire. Compreender a posição racial de seus personagens e protagonistas se faz 

imprescindível para explicar a condição na qual vivem, tanto os brancos da elite que exploram 

negras e índias, como o negro que decide vender seu rim para não morrer de fome. Segundo 

Aragão (2005, p. 160), Contos negreiros nos mostra que “nosso passado colonial é presente e 

os escravos são multicolores”. Isso porque os personagens escravizados não são apenas as 

pessoas negras, mas também a pequena Yamami, uma índia de 13 anos, e a protagonista do 

conto “Coração”, que é gay.  Há, na obra, tanto protagonistas “negros negros”, como também 

“negros brancos, negros pobres, negros machos, negros fêmeas, negros gays”
94

. 
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O autor pernambucano “desafia e desmistifica o estigma de negritude passiva, pacífica 

e naturalmente feliz. Apaga da própria imagem o verniz exótico-romântico e a maquiagem da 

compensação social, a fim de deflagrar a urgência do grito e do gesto detidos” (LIMA, F., 

2007, p. 158). É o que nos mostra o personagem do conto “Trabalhadores do Brasil”, quando 

diz: “Hein, seu branco safado? Ninguém aqui é escravo de ninguém” (FREIRE, 2012, p. 20).  

Nos contos, os negros apresentam um discurso crítico acerca da própria situação, são 

personagens que “trazem presos à garganta a tensão do apartheid brasileiro” (LIMA,  F., 

2007, p.160). É o que fica patente na narrativa “Totonha”, quando a protagonista de mesmo 

nome se recusa a aprender a ler e escrever, já que isso não mudará sua situação 

socioeconômica. A fala que fecha a narrativa apresenta um contra-discurso: “não preciso ler, 

moça. A mocinha que aprenda. O prefeito que aprenda. O doutor. O presidente é que precisa 

saber ler o que assinou. Eu é que não vou baixar minha cabeça para escrever. Ah, não vou” 

(FREIRE, 2012, p.81).  

Os quatro negros e a negra, moradores do Morro do Pavão, do conto “Solar dos 

príncipes”, por sua vez, criticam a visão distorcida dos que documentam a periferia: “a gente 

não só ouve samba. Não só ouve bala”
95

. E não só isso. É um conto que reclama pela 

igualdade de documentar, fazer cinema, posto que o pessoal de classe média sobe ao morro 

para fazer filmes e são bem recepcionados, os negros acharam que tinham o direito de ir até 

um condomínio de luxo e gravar um filme. Contudo, eles são impedidos por um porteiro. 

Não quer deixar a gente estrear a porra do porteiro. É foda. Domingo, hoje é 

domingo. A gente só quer saber como a família almoça. Se fazem a mesma 

festa que a nossa. Prato, feijoada, guardanapo. Caralho, não precisa síndico. 

Escute só. A gente quer tirar a câmera do saco. A gente mostra que é da paz, 

que a gente só quer melhorar, assim, o nosso cartaz. Fazer cinema. Cinema. 

Veja Fernanda Montenegro, quase ganha o Oscar
96

.  

 

Pode-se depreender, nesse conto, a crítica de Marcelino Freire quanto ao lugar 

reservado para o negro na sociedade. Na narrativa, fica evidenciado que ele não pode sair das 

margens de onde foi enquadrado. Os brancos podem subir no morro, até mesmo sem pedir 

licença,  para saber como as pessoas vivem lá e filmar tudo, mas os negros não podem entrar 

num prédio suntuoso com uma câmera na mão, ainda que peçam licença para isso. O conto 

também revela uma concepção predominante na sociedade: a de que branco na favela é 

alguém prestativo, ao passo que negro na casa do branco é assaltante.  
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Em “Trabalhadores do Brasil”, o personagem reafirma a luta dos povos negros e 

pobres evocando a presença de diversos orixás, dentre eles Olorum, Zumbi dos Palmares, 

Rainha Quelé (codinome da cantora Clementina de Jesus), Tição, um jovem esquartejado pelo 

próprio exército por defender o castelo de Trancoso, em Portugal - para juntos “cantarem a 

sua revolta e chamarem para si a atenção de ouvidos moucos, repletos de desprezo e 

preconceito” (LIMA, F., 2007, p. 160). Marcelino, assim, dá espaço para a “pluralidade da 

cultura negra, que não foi devidamente registrada”
97

.  

Enquanto Zumbi trabalha cortando cana na zona da mata pernambucana 

Olorô-Quê vende carne de segunda a segunda ninguém aqui vive com a 

bunda preta pra cima, tá me ouvindo bem? (...) Enquanto Rainha Quelé 

limpa fossa de banheiro Sambongo bungo na lama e isso parece que dá grana 

porque o povo se junta e aplaude Sambongo na merda pulado de cima da 

ponte tá me ouvindo bem? Hein seu branco safado? Ninguém aqui é escravo 

de ninguém (FREIRE, 2012, p.19-20). 

 

Em Marcelino Freire, que se situa num tempo diferente do poeta Castro Alves, os 

pensamentos e palavras não são dirigidos apenas ao Deus católico, o referencial religioso do 

negro não é limitado. As forças ocultas podem ser Deus, mas também “Aquele-Lá-de-Cima” 

ou Oxalá, como no primeiro parágrafo do conto “Nação Zumbi”. A mãe do conto “Nossa 

rainha”, por exemplo, trocou o Padre Marcelo Rossi por um pai de santo: “Esse [o pai de 

santo], pelo menos só me pede umas velas. De quando em quando, uma galinha preta. Que eu 

aproveito e levo daqui, quando tem um réveillon”
98

. 

Também o passar do tempo proporcionou que se pensasse numa outra concepção de 

herói. Enquanto Castro Alves convoca Cristóvão Colombo e José Bonifácio para resolver o 

problema da escravização, a mãe da menina “desmilinguida” de nove anos que quer ser a 

Xuxa dispensa a presença da rainha dos baixinhos e de Padre Marcelo Rossi na favela porque 

reconhece a exploração comercial de ambos: “O que Xuxa está pensando? Que tanto disco à 

venda, que tanto boneco, que tanta prece! Tenha santa paciência”
99

.  Numa sociedade 

desigual, os sujeitos marginalizados procuram suas próprias soluções: ir à África vender os 

rins em troca de dez mil reais, prostituir-se no aeroporto, “ir atrás de preá, caruá/ roer asso de 

tatu”
100

, roubar, dentre outros. O conto “Polícia e ladrão”, por exemplo, versa sobre dois 

amigos que eram taxados de ladrões, pela dona de uma padaria, antes mesmo de entrarem no 

mundo do crime.  Eles se indignam com a senhora e decidem assustá-la: 
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A gente conseguiu entrar pela garagem, me parece. A gente chupou picolé, 

comeu bolachas Maria. A gente tomou guaraná e mascou chiclete. A gente 

nem queria sair mais de lá. A gente pegou moeda. Tudo porque a gente não 

gostava da dona da padaria. Ela sempre dizia que a gente roubava alguma 

coisa: um pirulito. Bala na maior cara dura. A gente não tinha ainda essa 

cara dura que ela dizia, não tinha. Por isso que você teve a ideia da gente 

virar ladrão de verdade. E ir à padaria, no outro dia, só para olhar o 

desespero da broaca
101

.  

 

 

Nando, porém, só se torna ladrão depois de uma série de tragédias, dentre essas, a morte do 

seu pai, o incêndio do barracão onde morava e o espancamento de sua mãe até a morte. Esse 

conto, portanto, mostra como o contexto em que esses dois garotos viviam (de exclusão 

social) influenciaram sua inserção no mundo do crime. A violência cometida pelos meninos 

não é apresentada de forma gratuita e descontextualizada, mas como um resultado do 

desamparo social.  

 

 

2.3 – Os escravos e Contos Negreiros: da senzala à sarjeta 

 

“Primeiro o ferro marca 

a violência nas costas 

Depois o ferro alisa 

a vergonha nos cabelos 

Na verdade o que se precisa 

é jogar o ferro fora 

e quebrar todos os elos 

dessa corrente 

de desesperos”.  

 

(Luís Silva- Cuti) 

 

 

Nesta seção veremos como alguns elementos internos comuns às obras de Castro 

Alves e Marcelino Freire (Os escravos e Contos negreiros) representam aspectos da 

população negra brasileira, a começar pelo tráfico de pessoas.  

No poema “O navio negreiro”, o eu-lírico castroalvino, a partir de um jogo de 

antíteses, revela o sofrimento dos negros no tráfico. Para tanto, se opõem aspectos como o 

tempo (ontem/hoje) e o espaço (Serra Leoa/ o porão negro).  O que se imagina é um “quadro 

de amarguras”, que parece um “canto funeral” com “tétrigas figuras”, numa “cena infame e 

vil”: 
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Ontem a Serra Leoa, 

A guerra, a caça ao leão, 

O sono dormindo à toa 

Sob as tendas d’amplidão... 

Hoje... o porão negro, fundo,  

Infecto, apertado, imundo,  

Tendo a peste por Jaguar... E o sono sempre cortado 

Pelo arranco de um finado, 

E o baque de um corpo ao mar... (ALVES, 2013, p. 101-102) 

 

No século XIX, o tráfico de negros rendia para as companhias de navegação que 

atuavam na rota África-Brasil um lucro líquido em torno de 300% a 600% do total investido. 

O processo se iniciava com a captura de negros no interior do continente africano, que, em 

seguida, eram levados a portos de embarque no litoral e alojados em grandes barracões ou 

cercados, onde passavam dias, semanas ou meses até que se completasse o número suficiente 

de carga humana para que o navio ficasse cheio. Já nessa etapa havia um alto índice de 

mortalidade, uma vez que as condições dos alojamentos eram precárias.  Depois da espera, 

acorrentados e marcados a ferro e fogo com uma cruz no peito, os negros e as negras eram 

colocados (as) em navios lotados, os “navios negreiros” ou “tumbeiros”, onde eram privados 

(as) de alimentação adequada e onde seus corpos empilhados ficavam expostos às intempéries 

e maus tratos, numa jornada que poderia durar até meses (GENNARI, 2011).  

Chegando às terras brasileiras, os escravos eram desembarcados, contados, separados 

e levados para leilões ou armazéns. Sendo a viagem muito sofrida e desgastante, eles 

chegavam quase sempre debilitados, magros e doentes. Permaneciam, então, nos armazéns, se 

recuperando da viagem até serem comercializados. Nesse período, mais de 775 mil crianças 

também foram escravizadas, porque, dentre outros motivos eram mais fáceis de ser 

controladas. Dessa forma, ao fim da sociedade escravagista, um em cada três escravos era 

criança. Havia, também , uma preocupação em importar mais mulheres para garantir mão-de-

obra futura  (ALVES, CLAUDETE, 2008).  

Duas leis foram promulgadas antes de o tráfico de escravos ter sido definitivamente 

proibido- uma em 1826 e outra em 1831. Mas foi apenas em 1845, quando o parlamento 

britânico aprovou a Lei Bill Abeerden, que autorizava à marinha inglesa apreender os navios 

negreiros com destino ao Brasil, que a legislação começou a ser cumprida no sentido de inibir 

o tráfico negreiro. Para não serem pegos na travessia, os traficantes tinham várias estratégias, 

dentre elas, jogar todos os africanos no oceano ou prendê-los em caixas dentro dos navios.   

Atualmente, o tráfico de seres humanos segue sendo a terceira atividade ilegal mais 

lucrativa do mundo, perdendo somente para o tráfico de drogas e a venda de armas. As 
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principais atividades sustentadas por esse tráfico são a exploração sexual, o trabalho escravo e 

a venda de órgãos. De acordo com uma pesquisa divulgada pela Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), a maioria das vítimas são mulheres negras “que vem de classes populares, 

apresentam baixa escolaridade, habitam espaços urbanos periféricos, com carência de 

saneamento básico e outros bens sociais comunitários, moram com algum familiar, têm filhos 

e exercem atividades laborais de baixa exigência
102

”. O destino delas são países da América 

do Sul e da Europa, sobretudo Espanha e Alemanha.  

Em Contos Negreiros, quatro narrativas abordam essa questão: “Alemães vão à 

guerra”, “Vaniclélia”, “Yamami” e “Nação Zumbi”. Nas três primeiras histórias, o tráfico é 

feito visando a exploração sexual e, com exceção de Yamami, as vítimas são mulheres negras. 

“Alemães vão à guerra”, por sua vez, é um diálogo entre dois alemães, que conversam sobre 

as negras que compraram em diversos países. Os dois amigos acreditam ser a salvação das 

negras que vivem em situação precária no Nepal, na Guiana, na Praia do Pina, em 

Pernambuco, no Haiti, em Copacabana, no Rio de Janeiro, na Conchinchina, dentre outros 

lugares. Marcelino constrói a fala dos alemães discursivamente através de referências gráficas 

ao seu sotaque: 

Nosso dinheirro salvarria, porr exemplo, as negrrinhas do Haiti. Barratas 

como as negrras de Burrundi. Trouxe uma parra aqui, lembrra? Faz tempo 

que eu trouxe uma parra aqui (...) A gente acaba dando educaçõao a esse 

povo Johann. E um pouco de esperança. E herança Johann, como aquela que 

o nosso amigo deixou parra as crianças. O que serria dela sem mim, Johann, 

me diz (FREIRE, 2012, p. 37-38).  

 

“Vaniclélia”, por seu turno, é o monólogo de uma mulher que se arrepende de ter 

deixado as viagens que fazia como prostituta para se casar com um homem pobre, alcoólatra e 

que a agride mesmo ela estando grávida. Segundo a narradora, embora o estrangeiro a pusesse 

na condição de escrava, ao menos era “um feitiço de sonho”, pois 

os caras tinhas educação, outra finura: levavam a gente para restaurante, 

deitavam a gente em cama d’água. Sabonete de colônia. A gente era 

respeitada. Precisava ver como o garçom e o pivete, o gerente e o taxista da 

frente e o povo todo nos tratava. O que cada um ganhava de gorjeta não era 

brincadeira. Acabava saindo rendendo pra todo mundo. Uma beleza!
103

  

Mais adiante, a mulher diz que ensinará sua filha a se prostituir nos aeroportos,  sem que a 

polícia descubra, pois há o risco de que os policiais queiram participar também – com efeito, 

uma tropa inteira abusara dela e de sua amiga, Vaniclélia, que morreu devido às agressões.  
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Já “Nação Zumbi” versa sobre um negro que decide vender seu próprio rim para se 

sustentar, mas que é impedido por uma ação policial na qual ele é brutalmente atacado, o que 

é irônico, visto que os policiais repreendiam o tráfico de órgãos, mas pouco se importavam 

com a integridade física do rapaz: “a polícia em minha porta, vindo pra cima de mim. Puta 

que pariu, que sufoco! De inveja, sei que vão encher meu pobre rim de soco”
104

. Marcelino 

Freire traz a figura de Zumbi, “no sentido de morto-vivo, de que você vai vendendo o seu rim, 

vende o seu pé, o seu olho. Chegamos a uma tal miséria que Zumbi virou um morto-vivo
105

”. 

O conto pode ser entendido como uma denuncia a omissão do Estado, que não oferece os 

subsídios básicos para sobrevivência e criminaliza e pune quem encontra meios para não 

morrer de fome.  No decorrer da narrativa, a partir da seleção vocabular, sentimos a 

inconformidade do personagem, reforçada pelas expressões “bando de filho da puta”, “ora 

bosta” e pelo uso das interrogações. 

E o rim não é meu, saravá? Quem me deu não foi Aquele-Lá-de-Cima, Meu 

Deus, Jesus e Oxalá? (...) Por que vocês não se preocupam com os meninos 

aí, soltos na rua? Tanta criança morta e inteirinha, desperdiçada em tudo que 

é esquina. Tanta córnea e tanta espinha. Por que não se aproveita nada no 

Brasil, ora bosta? Viu? Aqui se mata mais que na Etiópia, à mingua. Meu 

rim ia salvar uma vida, não ia salvar? Diz, não ia salvar? Perdi dez mil, e 

agora?
106

  

Notamos, ainda, que tanto no poema “O navio negreiro”, de Castro Alves, quanto no 

conto que acabamos de ver, apesar do sofrimento, o negro não tem a liberdade para sequer pôr 

fim à sua própria vida. Sobre isso, na terceira parte do referido poema, temos os seguintes 

versos:  

Ontem plena liberdade, 

 A vontade por poder... 

Hoje...Cúmulo de maldade, 

 Nem são livres para... morrer... 

 Prende-os a mesma corrente 

-Férrea, lúgubre serpente- 

Nas roscas da escravidão. 

 E assim zombado da morte, 

 Dança a lúgubre coorte 

 Ao som do açoute...Irrisão.” (ALVES, 2013, p.91).  

 

Nesse trecho também fica patente a violência sofrida pelos escravos. De acordo com 

Florestan Fernandes (2007, p. 119), “para mantê-los [os escravos] sob o jugo senhorial e na 

condição de escravo, acrescentava-se a violência como meio normal de repressão, de 
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disciplina e de controle. (...) Firmou-se o hábito inflexível de colocá-lo e de mantê-lo em seu 

lugar, de forçá-lo violenta ou brandamente à obediência e à passividade”. Nesse contexto, o 

castigo dos escravos era aceito socialmente, desde que houvesse “justiça” e moderação, caso a 

punição fosse injusta e excessiva, ela causava descontentamento e revolta. Em um regimento 

escrito em 1663, há uma descrição de como deveria ser realizado o castigo: “[...] depois de 

bem açoitado, o senhor mandará picar o escravo com navalha ou faca que corte bem e dar-lhe 

com sal, sumo de limão e urina e o meterá alguns dias na corrente, e sendo fêmea, será 

açoitada à guisa de baioneta dentro de casa com o mesmo açoite” (LARA, 1988, p.74-75). 

Porém, embora houvesse uma regulamentação para a aplicação dos castigos, nas fazendas a 

vontade do senhor era que dirigia a punição. Dentre os principais castigos e instrumentos de 

tortura, estavam: a máscara de flandes, o tronco, o cepo, o vira-mundo e a gargelha
107

. Havia 

ainda  

a castração, a destruição dos dentes a marteladas, a amputação dos seios, o 

vazamento dos olhos, as marcas no rosto com ferro em brasa, as 

queimaduras provocadas pelas fagulhas das caldeiras quando o cativo é 

acorrentado com o corpo nu bem próximo de suas chamas. A lista de 

horrores se completa com os casos menos frequentes de africanos 

emparedados vivos, afogados, estrangulados, arremessados ao fogo ou 

esmagados na moenda de cana. Se a isso somamos o suplício das longas 

jornadas de trabalho, não vamos ter nenhuma dificuldade em entender o que 

significa viver o inferno das senzalas (GENNARI, 2011, p.25-26). 

A violência física contra os escravos está presente em alguns versos do poeta baiano, e 

de forma mais explícita na quarta parte poema “O navio negreiro”, o que contrapõe as 

imagens construídas nas três primeiras partes deste. Em vez de uma dourada borboleta 

brincando ao luar, de astros saltando como espumas de ouros, da harmonia e da música suave 

que ao longe soava, a liberdade e harmonia desaparecem, embora o eu-lírico peça para 

permanecer: “Esperai! Esperai! deixai que eu beba/ Esta selvagem, livre poesia.../ Orquestra- 

é o mar que ruge pela proa/ E o vento que nas cordas assobia...” ( ALVES, 2013, p.95), e o 

que se tem é um sonho dantesco, com “gritos, ais, maldições e preces”. Nota-se, nos versos a 

seguir, que Castro Alves utiliza palavras carregadas de dor e angústia e o faz de forma a 

causar o exagero com o objetivo de melhor atingir, emocionar os seus leitores:  

Era um sonho dantesco... o tombadilho 

 Que das luzernas avermelha o brilho.  

Em sangue a se banhar.  

Tinir de ferros... estalar de açoite... 

 Legiões de homens negros como a noite, 

 Horrendos a dançar... 
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(...) 

No entanto o capitão manda a manobra,  

E após fitando o céu que se desdobra,  

Tão puro sobre o mar,  

Diz do fumo entre os densos nevoeiros: 

 "Vibrai rijo o chicote, marinheiros! Fazei-os mais dançar!..."  

(...) 

 

E ri-se a orquestra irônica, estridente... 

E da ronda fantástica a serpente 

Faz doudas espirais... 

Se o velho arqueja, se no chão resvala, 

Ouvem-se gritos...o chicote estala. 

E voam mais e mais... 

 (...) 

 

E ri-se a orquestra irônica, estridente. . . 

 E da ronda fantástica a serpente  

Faz doudas espirais...  

Qual um sonho dantesco as sombras voam!...  

Gritos, ais, maldições, preces ressoam!  

E ri-se Satanás!... (ALVES, 2013, p.87-88) 

 

Nesse período, a violência era realizada pelas mãos dos capatazes, a mando do 

proprietário dos escravos, ou pelos marinheiros, quando estavam no tumbeiro, como pode ser 

constatado nos versos do poeta: “Vibrai rijo o chicote, marinheiros! Fazei-os mais 

dançar!...”
108

. Hoje, porém, não há nenhuma lei que permita a punição física, ou seja, em 

teoria, ela não é institucionalizada. Mas, de acordo com Márcio Farias, do Comitê de 

Combate à Violência Contra a Juventude Negra,  

a Polícia Militar e as suas formas de atuação, voltadas para uma 'guerra' 

contra a periferia, recria e amplia métodos e práticas que se desenvolveram 

ao longo do Brasil Colônia e Império. A coerção exagerada e os métodos 

fascistas com que atua essa força estatal podem e devem ter um maior 

controle social
109

. 

 

Dessa forma, tal qual falou Marcelo Yuka, “quem segurava com força a chibata/ agora usa 

farda/ engatilha a macaca/ escolhe sempre o primeiro/ negro pra passar na revista/ pra passar 

na revista”
110

 e, em vez de usar o chicote, usa agora um cassetete.  

Segundo dados do Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americano (Cebela)
111

, o 

Mapa da Violência de 2013 mostra que, a cada três assassinatos cometidos no Brasil, dois são 
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de jovens negros e negras entre 15 e 24 anos. O extermínio da juventude negra está atrelado à 

discriminação, ao preconceito racial e ações irresponsáveis e criminosas da polícia. É nesse 

sentido que a União da Juventude Socialista (UJS) e vários movimentos sociais pedem pela 

desmilitarização da polícia no Brasil: “Ninguém precisa dessa estrutura de guerra de um país 

contra seu próprio povo. Ninguém precisa de um sistema em que policiais são treinados para 

matar pobres e defender a propriedade dos ricos”, afirma Flávio Renegado
112

. Em setembro de 

2014, a Organização das Nações Unidas (ONU) reconheceu que o Brasil vive o “mito da 

democracia racial” e que há, ao contrário do que consta na legislação e do que pregam os 

propagadores desse mito, o “racismo institucionalizado” bem como “uma ideologia de 

embranquecimento”. Atento a essas questões, Marcelino Freire traz as vozes dos negros e 

negras a fim de desconstruir essa suposta “democracia racial”.  

No conto “Solar dos príncipes”, um dos negros diz: “Não tem quem goste de polícia” 

(FREIRE, 2005, p.26), revelando a relação conflituosa entre a população negra e a polícia 

militar. Nesse conto,  bem como em “Esquece”,  “Nação Zumbi”, “Vaniclélia” e “Curso 

superior”, a barbaridade da violência cometida pelos policiais contra jovens negros da 

periferia é problematizada. Em “Solar dos príncipes”, quatro negros e uma negra, moradores 

do Morro do Pavão, param na frente de um prédio para fazer um documentário sobre o 

cotidiano dos ricos. O porteiro do prédio, diga-se de passagem, negro e nordestino, toma os 

jovens por criminosos, se comportando como o que Paulo Freire explica ser o oprimido se 

transvestindo de opressor
113

, razão pela qual ele liga para a polícia, que não tarda a chegar ao 

local, disparando muitos tiros indiscriminadamente. 

 Em “Nação Zumbi”, por sua vez, como já mencionado anteriormente, o personagem 

apanha dos policiais quando tentava traficar seu rim. Já no conto “Esquece”, após cometer um 

assalto sob o argumento de que ladrão que rouba ladrão não deveria ser punido, o negro 

apanha e depois é levado preso para uma cela em péssimas condições. Em “Vaniclélia”, uma 

tropa inteira da delegacia obriga a protagonista a ter relações sexuais. E por fim, no conto 

“Curso superior”, um estudante negro fala do medo que tem do policial olhá-lo com a “cara 

feia”. Nessas narrativas, figura, portanto, a violência gratuita dos policiais, que agem de forma 

ilegal e ilegítima contra os jovens negros.  
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É nesse sentido que Marcelo Yuka afirma que “todo camburão tem um pouco de navio 

negreiro”
114

. A analogia entre o camburão e o navio negreiro também remete a como os 

negros e as negras são separados brutalmente de suas famílias e tratados como se não fossem 

humanos. É o que critica o personagem do conto “Esquece”: “Violência é acabarem com a 

nossa esperança de chegar lá no barraco e beijar as crianças (...)”
115

. Nesse conto, bem como 

em “Nação Zumbi”, os personagens acabam na cela de uma prisão, que é “imunda”, como o 

porão do navio negreiro, violenta,  e “cheia de gente e mais e mais gente e mais gente e mais 

gente pensado como seria bom ter um carrão do ano e aquele relógio rolex mas isso fica para 

depois uma outra hora”
116

. Até a forma que eles entram na viatura da polícia lembra a forma 

como os negros entravam nos tumbeiros, de “cabeça baixa em frente à multidão e depois 

entrar no camburão roxo de humilhação e pancadas”
117

. Segundo Francisco Lima (2007, 

p.164), “da senzala da escravidão ao cárcere contemporâneo, a imagem fixa dos limites 

impostos socialmente às camadas periféricas é fruto preciso de uma visão crítica profunda 

acerca da história da formação brasileira”. Em outras palavras, o cárcere contemporâneo, 

herança do sistema escravocrata, segue cerceando os direitos da pessoa negra na sociedade.  

Nas obras aqui estudadas, nos deparamos também com a violência contra a mulher 

negra, manifestada de diversas formas, seja através da violação do direito de ser mãe, da 

violência sexual ou da violência doméstica. Castro Alves representou em seus poemas, a 

exemplo dos versos de “A canção do Africano”, o sofrimento das escravas quando tinham 

seus filhos tomados para posterior comercialização. Poeta condoreiro que era, se utiliza da 

emoção para fazer essa denúncia: 

 E a cativa desgraçada 

 Deita seu filho, calada, 

 E põe-se triste a beijá-lo 

 Talvez temendo que o dono 

 Não viesse, em meio do sono,  

 De seus braços arrancá-lo!” (ALVES, 2013, p.25).  

 

A mãe do poema “A tragédia do lar”, por seu turno, desabafa: “ Ser mãe é um crime, ter um 

filho-roubo/ Amá-lo uma loucura!”
118

 e implora “Deixai meu filho... arrancai-me/ Antes a 

alma e o coração”
119

. Esse poema, inclusive, é um dos mais comoventes do livro porque 

detalha a separação violenta entre a mãe e o filho.  
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As cativas do século XIX também não escapavam, como sabemos, da violência sexual 

e doméstica. Tal ideia perpassa os versos do poema “Manuela”, que se “fez amante do 

senhor!...”
120

 e de “Adeus, meu canto”, em que o eu-lírico chama quem comete a violência de 

algoz e utiliza expressões fortes de dor e tristeza:  

 Há muita virgem que ao prostíbulo impuro 

 A mão do algoz arrasta pela trança; 

 Muita cabeça de ancião curvada, 

 Muito riso afogado de criança.
121

 

 

 Em sua obra, Marcelino mostra que tal realidade permanece. O perfil preferencial das 

mulheres vítimas de homicídio foi confirmado no “Mapa da Violência 2015: Homicídios de 

Mulheres no Brasil”, cujo relatório afirma que em 2013 morreram 66,7% mais meninas e 

mulheres negras do que brancas
122

.  

No conto “Vaniclélia”, como já dissemos anteriormente, uma mulher é abusada 

sexualmente por um grupo de policiais e sua amiga Vaniclélia morre no processo. Ademais, a 

narradora também é violentada fisicamente: “O que é que ele me dá? Bolacha na 

desmancha...Porradela na canela” (FREIRE, 2005, p.41) e verbalmente pelo marido: “ A vida 

dele é me chamar de piranha e de vagabunda. É tirar sangue de mim. Cadê meus dentes? Nem 

vê que eu tô esperando uma criança. Agora, disso ninguém tem ciência. Ninguém dá um 

fim”
123

. 

Já no conto “Meu negro de estimação” quem é agredido sexualmente é um 

homossexual negro por seu próprio companheiro, o que, na verdade, reflete a reprodução da 

heteronormatividade na relação dos dois: “Meu homem me obedece e me respeita. Por 

incrível que pareça, mesmo quando me põe de quatro, me machuca, me prende à vara da 

cama. Quando me chicoteia. Meu homem diz que eu serei seu escravo a vida inteira”
124

.  

Também há contos freireanos que perpassam a violência cometida por negros. É o 

caso do conto “Polícia e ladrão”, do qual já falamos no sub-tópico anterior, mas também do 

conto “Linha do tiro” e “Esquece”. Em  “Linha do tiro”, um homem tenta assaltar uma 

senhora, que não entende o que está acontecendo ou se faz de desentendida. O malogro do 

assalto é percebido pela repetição contínua do diálogo, que, por sua vez, pode ser visto como 

a frequência com que as pessoas são assaltadas no Brasil. Chama a atenção como Marcelino 

desconstrói o padrão narrativo/descritivo nesse conto, se afastando da estrutura tradicional 
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desse gênero. A construção narrativa também pode servir para sinalizar a diferença entre o 

mundo do assaltante, de um lado, e o de uma senhora, do outro. É como se eles não falassem a 

mesma língua: 

 
-Isto é um assalto, não tá vendo? 

-Onde?  

- Aqui dentro do ônibus. 

-E por que você não faz alguma coisa? 

-Eu? 

-Chama a polícia? 

-Essa velha é doida! 

-Quem é doida? 

-Chapadona! Passa logo a bolsa. 

-Não falei? 

-O dinheiro, minha senhora. 

-Não quero. 

-Hã? 

-Já disse que não quero. 

-O que? 

-Chocolate. 

-Chocolate?
125

  

 

Já no conto “Esquece”,  nos deparamos com o contra-discurso do assaltante que espera 

suas vítimas no sinal de trânsito. Todavia, para ele, violência é a desigualdade social: 

“violência é o carrão parar em cima do pé da gente e fechar a janela de vidro fumê e a gente 

nem ter a chance de ver a cara do palhaço de gravata para não perder a hora ele olha o tempo 

perdido no rolex dourado”; é a discriminação: “é ele ficar assustado porque a gente é negro”; 

“é a polícia querendo salvar o patrimônio do bacana apontando para a nossa cabeça um 38 e 

outro 38 à paisana”.  

Em Os escravos a única situação de violência física cometida pelo negro contra seu 

senhor é no poema “Bandido negro”. Nele, o cativo deseja causar ao algoz a mesma dor 

sofrida por ele. Contudo, vale lembrar que essa violência não é apresentada de forma gratuita, 

ela se faz necessária como um instrumento reivindicatório, em prol da liberdade. Observa-se 

que, nesse poema, a voz do escravo não é melancólica ou receosa, mas incisiva e empoderada, 

consciente de toda a exploração sofrida, por isso bradam: 

Cai, orvalho de sangue do escravo, 

Cai, orvalho, na face do algoz. 

Cresce, cresce, seara vermelha, 

Cresce, cresce, vingança feroz. (ALVES,2013, p.49).  
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Ao falar de violência nas obras,  não podemos nos esquecer de como ela se manifesta 

de forma simbólica. De acordo com o pensador francês Pierre Bourdieu (1992), a violência 

simbólica ocorre sempre que a classe mais favorecida economicamente impõe sua cultura aos 

oprimidos. Tal ação é importante para a classe opressora porque no momento em que todos os 

membros de uma sociedade internalizam certos valores culturais, garante-se a perpetuação de 

uma determinada sociedade. Esse tipo de violência pode ser exercida por várias instituições 

sociais, como o Estado, a mídia e a escola. No século XIX, por exemplo, a metrópole 

portuguesa misturava os escravos de diversas etnias, língua e regiões a fim de evitar a 

concentração de africanos de mesma origem na colônia e dificultar a sua organização, a qual 

poderia resultar numa rebelião, por exemplo. Com efeito, a perda da identidade se configura 

como uma das principais condições para a subordinação (ALVES, CLAUDETE, 2008). 

Como vimos na primeira seção desse capítulo, Castro Alves se utilizou de alguns 

elementos da cultura ocidental para representar os africanos escravizados, o que pode ser 

compreendida como uma violência simbólica, porém é importante destacar que essa era a 

alteridade esperada para a época em que viveu. É o que percebemos, por exemplo, nos versos 

“À virgem Santa pedia/ Com prantos por oração;/ E os olhos no ar erguia/ Que a voz não 

podia, não” (ALVES, 2013, p.37), quando o cativo recorre a figuras da religião cristã. Porém, 

contraditoriamente, nesse mesmo poema, “Tragédia do lar”, o cativo reconhece a opressão e 

diz: “Senhores! Basta a desgraça/ De não ter pátria nem lar,/ De ter honra e ser vendida,/ De 

ter alma e nunca amar”
126

.  

No conto “Nossa rainha” de Marcelino Freire também há indícios de violência 

simbólica. Nele, a mãe reconhece que a mídia impõe a indústria cultural e que essa restringe 

cada vez mais o acesso a uma cultura “elitizada”. Diz a narradora: “A menina parecia uma 

lombriga. Porque nasceu desmilinguida. Mas vivia dizendo, a quem fosse: eu quero ser Xuxa. 

Que coisa! Que doença! Ainda era muito pequena. Eu quero ser Xuxa” (FREIRE, 2012, p.73). 

Não é regra a classe subordinada perceber esse tipo de violência e a  maioria considera o 

processo inevitável e natural. Mas a mãe no conto, se revolta com o abuso da “rainha dos 

baixinhos”: 

Eu quero ser Xuxa. Eu quero ser Xuxa. Eu quero ser Xuxa. Um dia eu esfolo 

essa condenada. Deus me perdoe. Essa danada da Xuxa. Dou uma surra nela 

para ela tomar jeito. Fazer isso com filha de pobre. Que horror! (...) 

Pendurou a menina nas costas e enfrentou o calor. E o empurra- empurrão. E 

também gritou para ver se Xuxa ouvia: Xuxa, Xuxa, Xuxa. Pelo amor de 

Deus! Faz essa menina calar a boca. Diz pra ela pensar em outra coisa, 
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sonhar com os pés no chão. Quando ela vai ser, assim como você, um dia? A 

Rainha dos baixinhos nossa Rainha da Bateria, sei não, sei lá
127

. 

 

O conto “Totonha”, por sua vez,  promove uma reflexão sobre a escola como um 

ambiente que pode promover a violência simbólica.  Muitas vezes, essa instituição trabalha 

para legitimar o poder simbólico da classe dominante. É a elite que diz a educação que deseja 

para os oprimidos. Totonha desconfia dessa educação oferecida e diz:  

Tem coisa mais bonita? A geografia do rio mesmo seco, mesmo 

esculhambado? O risco da poeira? O pó da água? Hein? O que eu vou fazer 

com essa cartilha? Número? (...) Será que eu preciso mesmo garranchear 

meu nome? Desenhar só para a mocinha aí ficar contente? Dona professora, 

que valia tem meu nome numa folha de papel, me diga honestamente? Coisa 

mais sem vida é um nome assim, sem gente. Quem está atrás do nome não 

conta?
128

  

 

Além de lidar com a violência em diferentes âmbitos, os afrodescendentes se deparam 

com outros problemas sociais. De acordo com Florestan Fernandes (2007, p.119),  

palavras, gestos, roupas, alojamentos, alimentação, ocupações, recreação, 

ações, aspirações, direitos e deveres, tudo caiu no âmbito desse processo, 

que projetou a convivência e a coexistência numa separação extrema, rígida 

e irremediável de duas categorias sociais que era, ao mesmo tempo, dois 

estoques raciais.  

 

Ainda hoje, a população negra sofre os impactos da era escravagista, uma vez que ocupam os 

piores espaços em todos os setores da sociedade. São esses espaços marginalizados que 

analisaremos a partir de agora.  

A narrativa intitulada “Caderno de turismo”,  de Marcelino Freire, versa sobre o lugar 

reservado ao negro na sociedade contemporânea. Nela, a narradora-protagonista tenta 

convencer o seu marido, Zé, de que o lugar deles é onde estão: “Zé, olhe bem defronte: que 

horizonte você vê, que horizonte? Pensa que é fácil colocar nossos pés em Orlando? (...) Você 

não vai para a Ilha da Mata, não vai. Eu não deixo. A vida da gente é aqui mesmo. Sempre foi 

aqui mesmo. Não nascemos no Berço da Civilização, Istambul e Capadócia” (FREIRE, 2005, 

p.68). Os motivos dados por ela para que o marido deixe de imaginar uma viagem é a falta de 

dinheiro. A situação econômica da mulher é precária e permite até que ela se compare a um 

cachorro e que, portanto, pode ser enterrada em qualquer lugar, inclusive, no quintal da casa. 

Hodiernamente, a maioria dos negros moram nas favelas ou morros, locais que 

substituíram a senzala, posto que é lá que se situa a reserva da mão de obra e os 

negligenciados pelo Estado. No século XIX, a senzala é um dos principais símbolos da 
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escravização. Segundo  Caio Souza (1974, p. 106), “o primeiro espaço a se pensar, numa 

tentativa de gradação entre a liberdade total e a total barbárie, na terra do colonizador pode ser 

a senzala”. Esse alojamento é o espaço onde os negros se encontram uns com os outros, 

possibilitando uma comunhão de experiências. É lá onde são entoadas canções que falam da 

saudade da terra natal, da relação com os familiares, dos tempos de liberdade, como nos 

poemas “A canção do africano” e “Tragédia do lar”. Por ser um lugar insalubre, úmido e 

estreito contrasta radicalmente com a casa-grande. Há alguns versos de Castro Alves que 

retratam o ambiente como frio e úmido. A senzala também pode ser compreendida como um 

lugar de medo e opressão, pois nela não havia nenhuma privacidade, os donos entravam e 

cometiam violências recorrentemente. Basta ver o poema “Tragédia do lar”, no qual uma mãe 

tem seu filho arrancado dos braços, o que revela a impossibilidade de se criar vínculos 

familiares naquele espaço.  

Como os negros eram a principal força de trabalho, no período oitocentista eles 

trabalhavam até quatorze horas por dia e, normalmente, só tinham direito a apenas uma 

refeição diária constituída por feijão, milho e farinha de mandioca. A dureza do trabalho 

cotidiano é revelada nos versos do poema “A canção do africano”:  

O escravo então foi deitar-se, 

 Pois tinha de levantar-se 

 Bem antes do sol nascer, 

 E se tardasse, coitado, 

 Teria de ser surrado, 

 Pois bastava escravo ser” (ALVES, 2013, p.25).   

 

Depois de abolida a escravidão, a mão-de-obra outrora composta pelo negro passou a 

depender de imigrantes, que se apropriavam firmemente de todas as oportunidades novas, 

sendo reservado ao negro os trabalhos artesanais e pequenas atividades comerciais. A partir 

de então, os negros precisavam se contentar com aquilo que ficou conhecido como “serviço 

de negro”: “trabalhos incertos ou brutos, tão penosos quão mal remunerados” (FERNANDES, 

2007, p.109). Como os ex-escravos não foram preparados tecnicamente para a função de 

trabalhador livre, eles não tinham nem a mentalidade nem a autodisciplina do assalariado. Por 

estar livre, alguns queriam ser o dono do seu próprio nariz e decidir quando, onde, como 

trabalhar e quanto ganhar. Tal comportamento irritava os empregadores brancos, “parecia-

lhes que estes evidenciavam  ‘falta de responsabilidade’ e que os negros seriam ‘imprestáveis’ 

ou ‘intratáveis’, fora do ‘jugo da escravidão’”
129

. O negro, então, punha sua liberdade acima 

de tudo, como algo intocável. O trabalho era entendido por ele como uma forma de perpetuar 
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a escravização. Dessa forma, percebendo, o contratador que a mão de obra do negro era 

facilmente substituível, assim o fez e o ex-escravo foi lançado à periferia do sistema de 

produção.  

No conto “Trabalhadores do Brasil” fica evidente que o negro ainda está à margem do 

mercado de trabalho. Para ele são reservados os piores trabalhos: “cortar cana na zona da 

mata pernambucana”, “vender carne de segunda a segunda”, “carregar saco de cimento”, 

“trabalhar de segurança”, “cobrador de ônibus”, “fazer sexo oral ou anal seja lá com quem 

for” ou “limpar foça de banheiro”. De acordo com Fernandes
130

, “de fato, só posteriormente a 

1935, com a intensificação das migrações internas, a ‘a fome de braços’ aumentaram 

acentuadamente as oportunidades de trabalho da população negra e mulata. A modificação 

foi, entretanto, mais quantitativa que qualitativa”
131

. Ainda é um desafio para a população 

negra empregar-se bem, mesmo que ela seja tão qualificada quanto a branca, em alguns casos. 

É o que teme o protagonista do conto “Curso superior”: “o meu medo é a situação piorar e eu 

não conseguir arranjar emprego nem de faxineiro nem de porteiro nem de ajudante de 

pedreiro e o pessoal dizer que o governo já fez o que pôde já pôde o que fez já deu a sua cota 

de participação hein mãe não sei” (FREIRE, 2012, p.98).  

Outro problema que assola a população negra nos textos de Castro Alves e Marcelino 

Freire é a fome. O relatório de Segurança Alimentar 2013, realizado pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), aponta que as mulheres e os negros continuam sendo a 

parcela da população com os piores indicadores. Como já dissemos, no século XIX a 

alimentação dos escravos, apesar do trabalho braçal pesado, era péssima. Em vários poemas, o 

poeta baiano se refere a eles como sendo uma multidão faminta que cambaleia. Em “O 

bandido negro”, os escravos que procuram por vingança mencionam uma de suas 

reivindicações: 

São teus cães, que têm frio e têm fome, 

Que há dez séculos a sede consome... 

Quero um vasto banquete feroz... 

Para vós fez-se a púrpura rubra, 

Fez-se o manto de sangue pra nós. (ALVES, 2013, p.50) 

 

Atualmente, ainda às margens do sistema produtivo, os negros sofrem com a falta de 

comida ou com uma alimentação inadequada, insuficiente. O conto “Nação zumbi” de 

Marcelino Freire representa bem isso. Nele, o narrador-protagonista afirma:  
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Que merda! Por que não cuidam eles deles, ora essa?  O rim é meu ou não é? 

Até um pé eu venderia e de muleta eu viveria. Na minha. Um olho enxerga 

por dois ou não enxerga? Se é para livrar minha barriga da miséria até cego 

eu ficaria. Depois eu ia ali na ponte, ao meio-dia, ganhar mais dinheiro. Diria 

que foi acidente, que esses buracos apareceram de repente, em cima do meu 

nariz. Quem quer ver a agonia de um doente, assim, infeliz, hein, 

companheiro? (FREIRE, 2012, p.54) 

 

Nesse sentido, convém mencionar a situação das crianças nos textos de Castro Alves e 

Marcelino Freire. Em ambas, elas estão desprotegidas, abandonadas. A partir de alguns 

poemas de Castro Alves percebemos que a maioria delas perdeu sua mãe “ao fero açoite/ dos 

seus algozes vis.” (ALVES, 2013, p.44). Sendo assim, ela “vaga tonta a tatear à noite” e 

“chora antes de rir”
132

.  Tal situação tornava comum encontrar “ a criança faminta na rua” que 

“abraça uma mulher” como escrito em “Confidência”. Naquele contexto histórico, raras vezes 

as crianças não eram separadas da mãe. Em “A órfã na sepultura”, com uma linguagem 

emotiva típica do Romantismo, o eu-lírico mostra o sofrimento de uma menina, cuja mãe foi 

assassinada.  

  

Foi ontem que à Ave Maria 

O sino da freguesia, 

Me fez tanto soluçar. 

Foi ontem que te calaste... 

Dormiste... os olhos fechaste... 

Nem me fizeste rezar!... 

 

Sentei-me junto ao teu leito, 

Estava tão frio o teu peito, 

Que eu fui o fogo atiçar. 

Parece que então me viste 

Porque dormindo sorriste 

Como uma santa no altar
133

.  

  

Hoje, ainda, é muito comum encontrar crianças nas ruas, que tentam escapar da 

pobreza, de moradias inadequadas, famílias desestruturadas, da violência doméstica, de 

desastres naturais ou guerras. O narrador de “Nação Zumbi” assim se refere às instituições 

responsáveis por essas crianças: “por que vocês não se preocupam com os meninos aí, soltos 

na rua? Tanta criança morta e inteirinha, desperdiçada em tudo quanto é esquina? Tanta 

córnea e tanta espinha. Por que não se aproveita nada no Brasil, ora bosta? Aqui se mata mais 

que na Etiópia, à mingua” (FREIRE, 2012, p.55). Essas crianças abandonadas são os 

principais alvos da exploração sexual, como a filha do conto “Vaniclélia”, cuja mãe irá 
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ensinar desde cedo a se prostituir no calçadão de Boa viagem. A índia Yamami, de treze anos, 

personagem do último texto de Contos negreiros, também é explorada sexualmente na 

Amazônia. Nessa narrativa, Marcelino Freire representa uma realidade para denunciar e 

criticar  as autoridades locais que fecham os olhos para a exploração sexual.  

Lá posso colocar Yamami no colo e ninguém me enche o saco. E ninguém 

fica me policiando. Governo me recriminando. Dizem que lá tem muita 

criança na rua. Nua. É comum, por todo canto. Dizem que tem menina 

abandonada em Rondônia, Roraima. No Ceará, em Pernambuco. Vendidas 

no coração de Rio Branco.  (...) Virei amante de Yamami, ao ar livre. Dei 

dinheiro para Yamami, joias, espelhos, colares. Fiz Yamami vestir calcinhas 

coloridas. Minha menina
134

.  

 

Partindo do que foi dito até agora, notamos, portanto, que a desigualdade social que 

consterna a maioria da população negra brasileira, como bem representaram Castro Alves e 

Marcelino Freire, sempre esteve atrelada à discriminação e ao racismo. A exclusão atinge de 

tal forma o escravo que ele diz “Ai! Triste que sou escravo! Que vale ter coração?” (ALVES, 

2013, p.64), o que dialoga diretamente com a protagonista do conto “Vaniclélia” ao expressar: 

“Bicha devia nascer sem coração. (...) Esse coração de merda. Bicha devia nascer vazia. 

Dentro do peito, um peru da sadia. É, devia” (FREIRE, 2012, p.59). 

Após analisarmos os elementos externos e internos das obras Os escravos e Contos 

negreiros, veremos no próximo capítulo como os dois autores se inserem na tradição da 

leitura em voz alta no país, bem como as marcas de oralidade presentes em seus textos. 
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3- CAPÍTULO 3: ORALIZAÇÃO E PERFORMANCE 

 

3.1 - Breve histórico da leitura em voz alta e da performance 

 

A performance ou a interpretação em público de textos literários, com o suporte da 

voz e do corpo, tem sua origem em tempos remotos e se confunde com a própria história da 

literatura. Até o advento da Idade Média, quando o livro se tornou o principal suporte de 

leitura, a produção, transmissão, recepção, conservação e repetição da poesia se dava, 

primordialmente, através da comunicação oral-auditiva. Assim, para a transmissão dos 

poemas heroicos, da poesia trovadoresca (século XII a XIV) e das narrativas entra em jogo 

tanto os atores (emissor, receptor único ou vários) como os meios (voz, gestos, mediação), 

aspectos que constituem o que Zumthor denominou de performance poética. Para esse autor, a 

performance é definida como “ materialização de uma mensagem poética por meio da voz 

humana e daquilo que a acompanha, o gesto, ou mesmo a totalidade dos movimentos 

corporais” (ZUMTHOR, 2005, p.55), dita com outras palavras, é “virtualmente um ato teatral, 

em que se integram todos os elementos visuais, auditivos e táteis que constituem a presença 

de um corpo e as circunstâncias nas quais ele existe
135

”. Vale ressaltar, ainda, que a 

performance é diferente da leitura porque alguma coisa dela transborda: “elementos 

marginais, que se relacionam à linguagem e raramente codificados (o gesto, a entonação), ou 

situacionais, que se referem à enunciação (tempo, lugar, cenário)” (ZUMTHOR, 2014, p.73). 

A performance, portanto, não pode ser reduzida ao “estatuto de objeto semiótico”, ela se 

recusa a funcionar como signo, esta característica diz respeito à leitura. 

Dessa forma, o medievalista Paul Zumthor situa a performance-que a princípio vale 

dizer, não se restringe à literatura anterior a Idade Média, como veremos no decorrer desse 

trabalho, no plano da obra e não do texto
136

.  

É no nível da obra que se manifesta o sentido global, abrangendo, com o do 

texto, múltiplos elementos significantes, auditivos, visuais, táteis, 

sistematizados ou não no contexto cultural; o que eu denominaria o barulho 

de fundo existencial (as conotações, condicionadas pelas circunstâncias e o 

estado do corpo e o estado do corpo receptor, do texto e dos elementos não 

textuais)
137

.  
 

Sendo assim, o texto seria a sequencia de enunciados e a obra “tudo o que é 

poeticamente comunicado”, a materialização do texto, que pode ser feita de diversas formas, 
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desde uma apresentação teatral ou audiovisual até o simples contato com o livro. Ao estudar o 

aspecto teatral da poesia medieval, Zumthor buscou ver a obra inteira, isto é, “concretizada 

pelas circunstâncias de sua transmissão pela presença simultânea, num tempo e num lugar 

dados, dos participantes dessa ação” (ZUMTHOR, 1997, p.10). A performance, portanto, 

“realiza, concretiza, faz passar algo que eu reconheço, da virtualidade à atualidade” 

(ZUMTHOR, 2014, p.35). Para atualizar o discurso virtual, que pode significar o texto 

escrito, o corpo entra em movimento; “o poema assim se ‘joga’ em cena (é a performance) ou 

no interior de um corpo e de um espírito (a leitura)
138

”.  

No que diz respeito à materialização do texto, seja esse oral ou escrito, Zumthor 

(1997, p.228) afirma: “até cerca de 1850, a Europa inteira foi percorrida por poetas, cantores, 

recitantes nômades, divertidores da voz e do gesto, que não esbarravam em fronteiras 

linguísticas [...]”. Nas sociedades antigas e na Idade Média, por exemplo, normalmente, a 

poesia era transmitida por meio da voz humana e acompanhada de gestos, de instrumentos 

musicais ou da dança. É tanto que “a associação entre voz e gesto é, já entre os gregos, 

atestada pela palavra mousike, que designa ao mesmo tempo a dança, a música vocal e 

instrumental, as estruturas métricas do poema e a prosódia da palavra” (ZUMTHOR, 2005, 

p.147).  

A leitura em voz alta, marcada por certa teatralidade, foi uma prática muito comum 

nas sociedades antigas, como dito anteriormente. “Em certos países, e podemos incluir aqui 

em certas regiões do Brasil, a narração oral e pública dos contos é parte integrante da cultura 

popular e tem um papel importante de coesão social e de divertimento”, afirma Patrini (2005, 

p.33). Para Fischer (2005), as primeiras leituras públicas (ou populares), começaram com os 

gregos por volta do século V a.C, época em que Heródoto lia suas obras para todos os 

cidadãos gregos que se reuniam nos festivais olímpicos
139

. O autor destaca ainda que por volta 

de 1.500 a.C, apenas uma em cada cem pessoas sabia ler e escrever. Sendo assim, a leitura 

normalmente era feita pelos escribas
140

, considerados os letrados desse período. Tratava-se de 

uma leitura pública, em que os escribas tinham grandes responsabilidades, pois a tarefa exigia 

interpretação vocal e teatral dos textos, que por sua vez, determinava se o conteúdo era 

contábil ou legislativo. Notamos que a escrita nesse período era coadjuvante, ocupava uma 

posição secundária, pois tudo o que estava escrito nas tabuletas do período tinha como 

objetivo a apresentação oral. 
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Bajard (2001) afirma que desde o início da escrita a leitura em voz alta é feita tendo 

como um dos objetivos comunicar a quem não sabe ler ou não pode mais fazê-lo. Nesse 

sentido, é uma atividade voltada para o outro. Até o século XVIII, a leitura era uma atividade 

que se realizava na “escuta dos livros lidos e relidos em voz alta no seio da família, [na] 

memorização de textos ouvidos, decifráveis porque já conhecidos ou [na] recitação daqueles 

que foram aprendidos de cor” (CHARTIER, 2003, p.201). Na Europa, por exemplo, um cartaz 

pedia “a mediação de um leitor em voz alta para aqueles que sabem ler pouco ou mal
141

”. Isso 

porque era comum em sociedades não alfabetizadas o texto ser transmitido pela mediação de 

um leitor público. Havia países, como a Espanha, em que os textos escritos eram divulgados 

oralmente, por meios de uma associação de cegos que os memorizava (BAJARD, 2001). Na 

literatura de cordel no Brasil, quando nas feiras regionais do meio rural, os folhetos de cordel 

eram expostos à venda, e como a maioria das pessoas que se aproximava não sabia ler, uma 

roda de pessoas se fazia em torno do vendedor, que lia a história.  

Normalmente esses leitores performatizam os textos, com entonações, gestos, 

sentimentos, dentre outros aspectos
142

. Segundo Bajard (2001, p.52), “a voz e o gesto 

transformam os significantes visuais do texto escrito em significantes audiovisuais vinculados 

a diversas linguagens”. Na leitura em voz alta o leitor precisava se colocar em harmonia com 

os sentimentos do autor, traduzi-los, comunicá-los. Para tanto, “um sorriso, uma voz 

emocionada, olhos marejados de lágrimas, são manifestações eloquentes
143

”. 

Na região do Mediterrâneo, durante a Antiguidade Clássica, o ensino buscava 

primordialmente a eloquência. Os gregos e romanos, de todas as classes sociais, liam em voz 

alta os textos gravados no papiro. Como na época não havia nem pontuação nem separação de 

palavras, porque os textos não buscavam um significado visual, apenas um grupo muito 

restrito tinha instruções adequadas para lê-los. Essa estrutura só muda por volta de 370 d.C, 

quando São Jerônimo divide o texto em linhas individuais e com um significado coerente, 

para que o reconhecimento visual se torne mais fácil, indicando ao leitor quando deveria 

elevar ou abaixar a voz para atingir a entonação adequada (FISCHER, 2005).  

Alguns raros manuscritos medievais ainda conservam marcações especiais 

usadas para a leitura em público. O sinal > primeiro indicou uma mescla de 

leituras, versos separados, um parágrafo e outras coisas; depois, em muitos 

manuscritos posteriores de copistas medievais, foi usado como aspas, 

passando a indicar os “papeis” ou personagens que deviam ser lidos com 

entonações diferentes. O manuscrito de Ellesmere de Canterbury Tales, de 
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Chaucer, do final do século XIV, utiliza a barra (/) para segmentar frases que 

deviam ser agrupados quando a leitura fosse feita em voz alta.O objetivo 

dessas marcações era destacar alguma fala especial, sem precisar recorrer a 

instruções por escrito. O leitura em voz alta, quando deparasse com um  >, 

por exemplo, imediatamente começava a fazer outras voz, assim como se faz 

nas leituras públicas, no rádio ou em outras atuações de hoje (FISCHER, 

2005, p.176-177).   
 

Além disso, os copistas da Idade Média dividiram as narrações em “capítulos”, 

precedidos por títulos, cujo objetivo era anunciar ou resumir o conteúdo daquela seção. Tal 

estratégia colaborou para que o leitor oral de obras extensas pudessem fazer pausas: para 

beber água, ir ao banheiro e até mesmo dormir. Houve também transformações físicas. Para 

que a leitura se tornasse mais confortável, inventaram um móvel para apoiar o livro: o lectrum 

(FISCHER, 2005).  

Todos esses exemplos mostram que, num determinado período, a transmissão do texto 

se dava primordialmente pela voz, supondo a presença física de quem fala e de quem ouvia, o 

que implica uma ligação concreta, imediata, uma troca corporal (olhares, gestos) e a 

articulação com outras linguagens artísticas: a música e dança, como discutiremos melhor na 

seção 3.3.1.  

A partir do século XV, com o desenvolvimento da tipografia e da imprensa por 

Gutenberg, no lugar da performance poética e da interação pessoal foi surgindo a 

individualidade e privacidade, características que marcam a sociedade moderna. A leitura 

silenciosa e solitária foi ocupando, portanto, o lugar dos palcos e as formas de receber a obra, 

consequentemente, tornaram-se outras. No século XVI, por exemplo, as universidades 

instauraram normas para as bibliotecas abertas aos estudantes, exigindo silêncio durante a 

leitura. É quando, nas palavras de Zumthor (1993, p.28):  

a teatralidade generalizada da vida pública começa a esmaecer, o espaço se 

privatiza. Os registros sensoriais, visuais e táteis (que havia séculos mal 

eram dissociáveis na experiência vivida da maioria) distinguem-se, separam-

se: primeiro entre os letrados, depois em toda parte, na medida (causa ou 

efeito?) da difusão da escrita à proporção que se afastam umas das outras 

“artes” e as “ciências”. 

 

 Com o avanço da escrita, as comunicações vocais passam a ser consideradas pobres, 

desprezíveis, “seu uso se marginaliza, logo isolado na zona de nossas ‘culturas populares’”
144

. 

De acordo com Bajard (2001, p.39), “à medida que a alfabetização se desenvolve com a 

urbanização, o recurso a um mediador para ter acesso ao significado torna-se menos 

necessário, e a prática coletiva do texto, menos tirânica”. Uma série de fatores na linguagem e 
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na escrita contribuiu para que a leitura silenciosa se tornasse a mais praticada na sociedade, 

como  a invenção, no Ocidente, das letras minúsculas ou “Minúscula Carolina”, que sendo 

“muito mais fáceis de ler permitiam o reconhecimento gráfico imediato de grupamento de 

palavras devido aos três níveis diferentes de altura: ascendentes (como no caso da letra “d”), 

as normais (como a letra “n”) e ainda as descendentes ( exemplo da letra “g”)” (SILVA, R., 

2009, p.29). As marcas de pontuação (vírgula, ponto final e hífen) também foram fatores 

importantes.  

A característica visual mais impactante para uma leitura silenciosa eficaz foi um 

pequeno espaço branco separando as palavras, já que antes a escrita era em linhas contínuas e 

truncadas. Essas mudanças contribuíram para que fosse possível ler em segredo, em silêncio, 

fazendo inferências, cruzar referências, avaliar.  

Como substituto da memória do corpo, a imprensa constrói uma memória 

gráfica como veículo de transmissão da experiência literária
145

. A fonte e o 

tamanho das letras, o uso de palavras em caixa alta ou baixa, o espaçamento 

entre os versos, o uso espacial da página (o seu layout), o emprego ou 

ausência de pontuação: todos são, agora, elementos que irão se inscrever na 

composição formal do poema: seja por traduzir o modo como o poeta quer 

que seu poema seja fixado em papel e reproduzido em todas as edições 

vindouras daquela obra, seja porque essa forma gráfica termina por 

direcionar o modo como o poema deve ser lido ou recitado por seus leitores 

(VIEIRA, A., 2014, p.16).  
 

A Reforma Protestante, no século XVI, também foi importante para disseminar a 

leitura silenciosa, posto que difundiram a ideia de que a interpretação do texto bíblico 

dependia exclusivamente da liberdade individual do fiel, porém ainda era necessário uma 

autoridade que autentificasse a compreensão. A partir de então, a leitura passa a ser um 

encontro individual com o texto e o caráter coletivo da transmissão pela voz deixa de ser 

hegemônico. Para Bajard (2001, p.39), “essa dimensão pessoal da leitura será reforçada 

durante o Século das Luzes. Os filósofos reivindicam a liberdade individual e questionam a 

pretensão da Igreja de governar as consciências. O desenvolvimento da ideia de indivíduo traz 

como corolário a mudança da relação com o livro
146

”. 

Walter Benjamim em “O narrador-considerações sobre a obra de Nikolai Leskov” faz 

considerações sobre a decadência da arte de narrar. Para ele, o narrador não está de fato 

presente entre nós, “em sua atualidade viva”;  “ a arte de narrar está em vias de extinção” 

(BENJAMIM, 1987, p.197). Isso é perceptível quando se pede para alguém narrar algo e o 
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“embaraço se generaliza”. “É como se estivéssemos privados de uma faculdade que nos 

parecia segura e inalienável: a faculdade de intercambiar experiências
147

”. Na visão do autor, 

uma das causas para a morte da narrativa é o surgimento do romance no começo da 

modernidade. A propagação do romance só é possível com a invenção da imprensa, pois ele 

está intimamente ligado ao livro, diferente das narrativas que eram vinculadas à tradição oral. 

O romance não alimenta a tradição oral, “o romancista segrega-se. A origem do romance é o 

indivíduo isolado, que não pode mais falar exatamente sobre suas preocupações mais 

importantes e que não recebe conselhos nem sabe dá-los
148

”.  

Contudo, o tempo provou que Benjamim estava equivocado. Apesar dessas 

transformações, os hábitos de leituras públicas foram mantidos, embora não na mesma 

proporção de antes do surgimento da escrita. T.S.Eliot (1888-1965), poeta, dramaturgo e 

crítico inglês, costumava fazer leituras para o público, inclusive pelas rádios, fazendo 

“sussurros sombrios e misteriosos”. Dylas Thomas (1914-1953), poeta galês, também recitava 

os versos, com pausas de um minuto entre um e outro, e em outros momentos, pontuando as 

frases com expressões enfáticas. De acordo com Fischer (2006, p.272): 

As leituras públicas de hoje são realizadas pelos mesmos motivos dos de 

Plínio
149

, o Jovem: gerar um mercado para o livro de alguém, alcançar e 

sustentar a fama de algum autor e incentivar a leitura e a publicação em 

geral. E as pessoas ainda se aglomeram para escutá-las pelas mesmas razões: 

para se divertir, ver e escutar uma celebridade, compartilhar a maravilha da 

interpretação oficial de um autor, aprender. Outros escritores também 

participam das leituras em apoio aos colegas e novos talentos-mais uma vez, 

como na época de Plínio.  

 

Ainda para Fischer, a diferença é que agora a leitura pública é um monólogo. Não se 

trata mais de um diálogo que pode contribuir para aperfeiçoar a obra. As mídias hoje 

(anúncios de programação de rádio e TV) envolvem a leitura em voz alta, mas se destina a um 

público anônimo que oferece pouca ou nenhuma resposta. Enquanto antigamente o contador 

tinha um público fiel, que desejava aprender, se divertir, hoje ele necessita transformar a 

contação em um espetáculo. Sobre isso, Patrini (2005, p.147) corrobora: 

Na atualidade, o contador não tem mais um tempo e um espaço reservado e 

destinado exclusivamente a ele. Assim, contador e público são passageiros 

tanto quanto o instante que os reúne. Mais efêmeros e inapreensíveis que 

crônicas de jornais são os espetáculos e as histórias. No entanto, apesar deste 
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clima de fragilidade que pode envolver o contador o desejo de recontar e de 

escutar histórias resiste.  

 

No século XX, diante de um clima caótico e de destruição decorrente da guerra, o 

Futurismo, o Dadaísmo e o Surrealismo, vanguardas europeias, utilizaram a performance 

“como um meio de provocação e desafio, na sua ruidosa batalha para romper com a arte 

tradicional e impor novas formas de arte” (GLUSBERG, 2005, p.12). Para tanto, implantam 

uma nova estética, que pretende a integração entre as artes, buscando técnicas e linguagem, 

comum à música, à literatura e às artes plásticas. Lançaram também os manifestos, que 

serviam para divulgar as propostas e estratégias formais para concretizá-las. Assim também, a 

performance promovida pelas vanguardas tinha como um de seus princípios chamar a atenção 

do público para o que acontecia e para divulgar as ideias do grupo (GLUSBERG, 2005). 

Geralmente, a performance surgia de exercícios de improvisação e adotava as técnicas do 

teatro, da dança, da fotografia, da música e do cinema. Os artistas denunciavam a estagnação 

e o isolamento da arte, por isso, buscavam também o envolvimento do público na atividade 

artística.  

Dessa forma, as vanguardas europeias supracitadas recolocaram o corpo como suporte 

da transmissão da poesia. Liderado por Fillipo Tommaso Marinette, que publicou o Manifesto 

Futurista em 1909, o Futurismo na Itália lutava contra a forma tradicional de se fazer arte. 

A performance era o meio mais seguro de desconcertar um público 

acomodado. Dava a seus praticantes a liberdade de ser, ao mesmo tempo, 

“criadores” no desenvolvimento de uma nova forma de artista teatral, e 

“objetos de arte”, porque não faziam nenhuma separação entre sua arte como 

poetas, como pintores ou como performers. Manifestos subseqüentes 

deixaram essas intenções muito claras: instruíam os pintores a “ir para as 

ruas, incitar a violência a partir dos teatros e introduzir o pugilato na batalha 

artística”. E, fiéis ao ritual, foi exatamente o que fizeram. A reação das 

platéias não foi menos anárquica – arremesso de batatas, laranjas e qualquer 

outra coisa que o público exaltado conseguisse encontrar nos mercados mais 

próximos (GOLDBERG, 2006, p.46). 

 

Os futuristas italianos tinham como objetivo também inovar técnica de declamação. 

Diferente da “declamação antiga, estática, pacifista e nostálgica”
150

, o declamador futurista 

“deveria declamar tanto com suas pernas quanto com seus braços. As mãos do declamador 

deveriam, além disso, brandir diferentes instrumentos ruidosos”.
151

 Os futuristas russos, por 

sua vez, tinha o mesmo objetivo: renovar a arte. O principal representante dessa geração, no 

tangente à poesia, é Vladimir Maiakóvski, que leu e apresentou seus poemas em diversas 
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ocasiões e lugares, utilizando, para tanto, a voz e o corpo. Em um registro fonográfico do 

poema “A extraordinária aventura vivida por Vladímir Maiakóvski no verão da Datcha”, no 

qual é descrito um encontro com o sol, é possível identificar que a leitura “entre 

conversacional e declamatória, faz pressentir, sob o apagado da antiga gravação, uma voz 

poderosa” (CAMPOS; SCHNAIDERMAN, 1992, p.167).  

Segundo André Telles do Rosário (2014), nos últimos trinta anos houve um 

avivamento da apresentação- a performance- como meio de expressão poética. Paul Zumthor 

elucidando seu interesse pelo estudo da voz nas manifestações artísticas contemporâneas, 

afirma: “faço alusão a uma espécie de ressurgência das energias vocais da humanidade, 

energias que foram reprimidas durante séculos no discurso social das sociedades ocidentais 

pelo curso hegemônico da escrita (ZUMTHOR, 2014, p.40)”. O Slam Poetry
152

, eventos de 

declamações poéticas nos Estados Unidos, surgido na década de 80, e os recitais alternativos 

no Brasil, bem como as baladas literárias revalorizam a transmissão oral das obras literárias 

tal como acontecia no Trovadorismo (TELLES DO ROSÁRIO, 2014). Hans Gumbrecht 

(1998, p.288) compreende que esse reavivamento das expressões corporais surge como uma 

resposta à descorporeização, uma marca da contemporaneidade, “como uma reação a um 

desaparecimento gradativo da experiência imediata do corpo”.  

A partir do século XX, também, a tecnologia (o rádio, o telefone, o cinema, a 

televisão) proporcionou novas formas de registrar e transmitir imagens e sons, resgatando a 

voz como um meio de comunicação, isto é, “diferentes graus de performance possibilitaram 

múltiplas variações àquele ‘grau zero’ [...], à leitura solitária, pura e simples, de versos 

empilhados em estrofes na folha branca” (TELLES DO ROSÁRIO, 2014, p.49).  Disso 

resulta, nos últimos cem anos, uma expansão nas maneiras de recepção da poesia e narrativas. 

São tamanhas as inovações nesse período que Roberto Ferreira Silva (2009), na sua 

dissertação intitulada “As transformações da leitura na contemporaneidade: performances em 

multimeios”,  cita um novo paradigma da leitura, a leitura pop. Esse tipo de leitura aparece na 

segunda metade do século XX e se caracteriza por não estar vinculada a seu suporte clássico: 
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o papel e o traço, mas sim com a tela, o que possibilita a percepção de novas performances de 

leitura e o desaparecimento do traço. A leitura pop, portanto, tem suportes variados, mas 

principalmente os digitais e eletrônicos (e-book, audiobook, ipod).  Para adentrar nos textos, o 

leitor pode usar o texto como voz no celular ou no próprio ouvido como é o caso dos 

audiobooks.  

O que se percebe é a necessidade de outras habilidades como teclar para 

visualizar determinada página, e ao teclar um som é emanado da tecla. Ou 

escolher que trilha sonora acompanhará determinada narrativa lida no 

computador, ou ainda buscar em determinado game uma inspiração para o 

imaginário de alguma narrativa ficcional (SILVA, R., 2009, p.60-61).  

 

Pensando no desenvolvimento das multimídias, Zumthor (2005, p.111) argumenta 

que, está surgindo um novo tipo de oralidade, a qual não exige mais a presença física, mas 

que permanece muito ligada à visualidade, graças ao audiovisual, ao meio eletrônico. A 

chegada dos meios audiovisuais, no século XX, modificou profundamente as condições da 

performance, como por exemplo, assegurar a repetitividade da mensagem de forma 

semelhante àquela conservada na escrita. Segundo Zumthor
153

: “a mediatização atenua ou 

apaga certos aspectos corporais da performance (aqueles que se referem a “tactilidade”), mas 

ela deixa subsistir um traço essencial: o jogo, na transmissão da mensagem, de estímulos e 

percepções sensoriais múltiplas”.  

 

3.2 - Elementos da performance 

 

Zumthor (1997, p.33) afirma que a performance é “a ação complexa pela qual uma 

mensagem poética [através da voz e do gesto] é simultaneamente, aqui e agora, transmitida e 

percebida”, portanto, o locutor, o destinatário e as circunstâncias se encontram 

“concretamente confrontados”. Para ele, é nesse nível que a função da linguagem fática 

“realiza plenamente o seu jogo: jogo de aproximação, de abordagem e de apelo, de 

provocação do Outro
154

”. Se o ouvinte participa, se compromete verdadeiramente com 

performance, tudo nele pode ser transformado. “A performance comporta um efeito profundo 

na economia afetiva e, pode ocasionar grandes perturbações emotivas no ouvinte, envolvido 

nessa luta travada pela voz  com o universo do em torno”, afirma Zumthor (2005, p.93).  

“O ouvinte faz parte da performance, da mesma forma que o autor e as circunstâncias. 

O ouvinte é ‘interpelado’, como se diz, ele intervém, ele é um dos componentes fundamentais  
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dessa poesia vocal, componentes sem os quais ela não existiria”
155

. Logo, partindo do 

princípio de que para haver a performance completa é preciso um destinatário, Zumthor 

(2014, p.65) compreende que a recepção “vai se fazer pela audição acompanhada da vista, 

uma e outra tendo por objeto o discurso assim performatizado: é, com efeito, próprio da 

situação oral, que transmissão e recepção aí constituam um ato único de participação, 

copresença, esta gerando o prazer”. Durante a performance os nervos sensitivos do intérprete 

e do ouvinte se encontram em vigília, os corpos de ambos se ligam para uma experiência 

estética.  

Todas as funções (ouvido, vista, tato), a intelecção, a emoção se acham 

misturadas simultaneamente em jogo, de maneira dramática, que vem da 

presença comum do emissor da voz e do receptor auditivo, no seio de um 

complexo sociológico e circunstancial único
156

. 

 

É na performance ou leitura que o sujeito, ouvinte ou leitor, encontra a obra e a 

encontra, segundo Zumthor
157

, “de maneira indizivelmente pessoal”. Por mais que os que 

recitam, cantam ou declamam desejem provocar um movimento em multidão, através dos 

meios retóricos, rítmicos, musicais, a unanimidade não pode ser atingida.  Essa ideia conserva 

a teoria alemã da recepção
158

, mas a aproxima, de alguma forma, da ideia de catarse proposta 

por Aristóteles. Continua Zumthor
159

: 

Comunicar ( não importa o quê: com mais forte razão um texto literário) não 

consiste somente em fazer passar uma informação; é tentar mudar aquele a 

que se dirige; receber uma comunicação é necessariamente sofrer uma 

transformação. Ora, quando se toca no essencial (como para aí tende o 

discurso poético...porque o essencial é estancar a hemorragia de energia vital 

que o tempo é para nós), nenhuma mudança pode deixar de ser concernente 

ao conjunto da sensorialidade do homem. Falta ver a que nível corporal 

intervém essas modificações e, sem dúvida, neste ponto não há resposta 

universal. 
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Outro elemento imprescindível na performance literária é a voz.  Segundo Zumthor 

(2005, p.83), “a voz é presença. A performance não pode ser outra coisa se não presente”. 

Não se pode ouvir nada no passado, a não ser que essa audição seja mediatizada. Nesse caso, 

não se trata de uma performance propriamente dita, pois falta a tactilidade. Ainda de acordo 

com o autor, “a voz expande o corpo, deslocando seus limites para muito além da sua 

epiderme; mas, em contrapartida, o corpo a ancora no real vivido”.
160

 A voz do intérprete por 

meio da dicção, da entonação, da altura, do ritmo retratam os sentimentos do texto e fazem 

esses chegarem até os ouvintes. Porém, não só a voz está presente, o corpo todo está em 

performance, é ele quem encena o discurso. “O corpo na sua materialidade, socializa a 

performance, de forma fundamental”.
161

  Dessa modo, estamos falando de gestos, de mímicas, 

ou da dança, quando a performance requer a figuração do corpo inteiro. A dança, para 

Zumthor (1997, p.211), “expande, em sua plenitude, qualidades comuns a todos os gestos 

humanos. Ela manifesta o que se oculta nos alhures; revela o reprimido; faz desabrochar o 

erotismo latente. Os gestos, a dança se desenvolvem na performance como a voz, eles ‘não 

vêm menos de dentro’”.  

De acordo com Zumthor a relação da gestualidade com a linguagem pode se 

apresentar em três séries de definições: “redundante, o gesto completa a palavra; precisando-a 

dissipa nela uma ambiguidade; enfim, substituindo-a, ele fornece ao espectador uma 

informação, denunciando o não-dito
162

”. Ao se referir a experiência estética da performance, o 

autor diz que a dimensão dada pelo gesto no espaço fica na memória dos ouvintes-

espectadores, mesmo quando as palavras não estão sendo mais ouvidas. Nesse sentido, o 

gesto não é nunca um mero ornamento da literatura oral e sua presença sempre traz 

significação (ZUMTHOR, 1993).  

No que diz respeito à classificação dos gestos, num ponto de vista pragmático, 

Zumthor (1997) a faz levando em consideração apenas a amplitude do espaço em que estes se 

desenvolvem. Sendo assim, podem ser: 1) gestos de rosto (olhar e mímica); 2) gestos de 

membro superiores, da cabeça, do busto; 3) gestos de corpo inteiro. Os movimentos da 

performance, porém, nem sempre se dão de forma determinada, pois o gesto, a voz, as 

expressões faciais são imprevisíveis a cada experiência estética. Para Gilmar Ferreira (2010, 

p.137), “os signos da performance poética são criados a cada instante, a cada movimento do 

corpo e da entonação da voz”.  
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Não há algo pronto e estabelecido no ato da performance poética. O corpo se 

expressa e se comunica a partir do instante em que a poesia invade as 

cavernas das sensações elevando o estado sensível do poeta para um 

universo de movimentos que não foram ensaiados e muito menos 

determinados
163

. 

 

Mas há, além dos textos de performances livres (interpretáveis ao infinito, de forma 

que ele não é nunca duas vezes o mesmo), os textos de performance fixa, que “tende a 

imobilizar seus reflexos superficiais, a endurecê-lo numa carapaça em torno de um antigo 

depósito, muito precioso, que interessa manter” (ZUMTHOR, 1997, p.157).  

É importante destacar que o som da voz e o movimento do corpo funcionam como 

comentários da narrativa, eles afetam a capacidade significantes, “modifica seu estatuto 

semiótico e gera novas regras de semanticidade. O tempo que continua a audição e que dura a 

presença, o gesto e a voz colaboram (necessariamente) com o texto para compor o sentido” 

(ZUMTHOR, 2005, p.148). Para Ferreira (2011), a performance libera gritos que antes 

estavam sufocados, alegrias que suplicam o momento exato para se fazerem presentes, 

tensões da vida que dormiam em cavernas profundas da existência.  

Na performance poética, os movimentos do corpo nunca se repetem, mesmo 

sendo a mesma poesia. A cada declamação, o corpo toma uma dimensão 

diferente, fazendo com que a voz e os gestos revelem novos movimentos e 

entonações e dê uma nova amplitude à expressão, proporcionando inusitadas 

comunicações entre o poeta e o público presente. O dizer poético amplia a 

dimensão corpórea para uma plasticidade de movimentos em que as palavras 

harmonizam o ritmo do corpo (...)A poesia, aos poucos, vai se apossando da 

dimensão corpórea, penetrando na carne, no tecido da existência, 

mergulhando na região oculta dos sentidos e nos labirinto do ser, acendendo 

as tochas da afetação. Nesse momento, de repente, o corpo explode, os 

gestos ganham amplitude, a musculatura se estende, o volume sanguíneo nas 

veias e artérias aumenta, a temperatura da pele cresce e o corpo se joga para 

o abismo da imprevisibilidade, revelando a poesia no seu estado vivo, 

contagiante, expressivo e comunicante (FERREIRA, 2001, p.137). 

 

        Além da voz e do gesto, o corpo pode carregar, ainda, uma indumentária, um enfeite, que 

contribui para o todo da performance. E, por fim, outro elemento é o espaço, que de certa 

forma determina o número público. No teatro, por exemplo, é possível ter várias pessoas, por 

causa do aparato tecnológico (palco, iluminação, microfone, etc), já uma contação em casa 

prescinde de um número pequeno de pessoas, de preferência dispostas em uma roda, para que 

todos possam ouvir e ver o contador ou declamador. Nesse sentido, afirmamos que os espaços 

podem gerar diferentes performances.  
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3.3 - A performance e outras linguagens  

 

3.3.1 - A performance e o teatro 

 

Nesta seção observaremos como a performance para transformar os significantes 

visuais do texto escrito em significantes audiovisuais se relaciona com outras linguagens 

artísticas, sobretudo, a música, a dança e o teatro. Nesse sentindo, sobre a arte de contar 

histórias, Patrini (2005, p.115) afirma que na hora de contar “tons e cores são acrescidos ao 

conto”. A autora cita, ainda, alguns exemplos de contadores em que o texto sonorizado é 

transmitido em consonância com outras linguagens: 

A voz do contador tem uma tonalidade particular. O tom gutural outorga 

modulações próprias aos personagens que ele encarna. As marcas de silêncio 

são pontuais e curtas, enquanto a música, o ritmo e a dança introduzem na 

narração pausas mais longas. A presença dos instrumentos é essencial à 

trama de suas histórias. (...) A dança e o canto asseguram a harmonia entre o 

verbal e as outras linguagens
164

.  
 

Patrini diz ainda que “o contador de histórias tradicional tem sentimento de imprimir 

profundamente sua narrativa na memória de seus ouvintes. No ato de contar, ele utiliza 

habilmente seu corpo, seus gestos, sua voz para embelezar e desenrolar sua história
165

”.  

No que diz respeito à relação da performance com o teatro, Zumthor (1997) diz que 

esse está presente em cada performance. É tanto que é difícil distinguir certas performances 

de representações teatrais. Como por exemplo, a poesia declamada no período das guerras 

mundiais, que foram pensadas como uma nova forma de atividade cênica (uma preocupação 

grande com roupas, voz, gestos, cenários, etc). Ademais, a função do leitor performático é 

semelhante a do ator: através do jogo teatral, dar vida ao texto transmitido, e assim como na 

comunicação teatral, a ênfase não está no encontro com o texto, mas no encontro entre as 

pessoas envolvidas na comunicação. Segundo Bajard (2001, p.53), “o foco não reside mais na 

apropriação do texto; ele passa a se situar na singularidade de uma comunicação espacial 

entre uma pessoa que dá voz a um texto e outra que, ao escutá-lo, o enxerga”. Durante a 

transmissão de um conto oral, por exemplo, “a vida é interpretada e representada”, os 

contadores “teatralizam a vida”. Para narrar, o contador pode representar a vida com 

elementos típicos da representação oral, os gestos, as vozes, a melodia, o canto, a 

indumentária e objetos que o contador se envolve. Além disso, ele precisa encarar o público.  
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Contudo, esse caráter teatral das performances, não é um consenso entre os contadores 

contemporâneos. Alguns argumentam que é a mesma coisa: falar em público; se colocar em 

cena ( sendo eles mesmos os próprios diretores), utilizando as mesmas técnicas (a voz, o 

olhar, a presença em cena); outros, todavia, defendem que o teatro e a arte de contar histórias 

são duas coisas diferentes. Argumentam ser verdade,  tanto o ator quanto o leitor se dirigem a 

um público, mas não há mais nada além dessa semelhança, pois o ator mostra enquanto que o 

contador reconta. Porém, é sabido que no teatro os atores podem tanto contar quanto mostrar, 

afirma Patrini (2005). Outrossim, no teatro de improvisação não há um texto escrito e o 

contador pode recitar refrões e canções.  

Não se pretende aqui encerrar essa discussão, mas concordamos com Patrini (2005, 

p.170) que “há tantas formas de teatro quanto de artistas, e tantas formas de teatro quando de 

épocas”. Não podemos deixar de reconhecer que há similaridades entre as duas artes e que 

elas se interpenetram cada vez mais.  

 

3.3.2 - Performance, música e dança 

 

Em algumas performances, a força dos gestos e do corpo se une a música e a dança. 

Como sabemos, “no Trovadorismo o corpo era algo essencial, interno à execução do poema. 

Não havia outra maneira de ter contato com a poesia a não ser através do corpo de outra 

pessoa, primeiro apenas em festivais cortesãos e depois em eventos e lugares públicos” 

(ROSÁRIO, A., 2007, p.21). Normalmente nessas apresentações a lira acompanhava a 

execução do poema. Segundo Matos (1990, p.100), “a literatura nasceu em versos. Eram 

canções. Poemas para serem cantados enquanto se dançava”. Sobre isso, Spina (2002) afirma 

que as manifestações poéticas iniciais eram subordinadas à música em seus elementos 

básicos: a pausa, o ritmo, a melodia
166

. “Os trovadores- de acordo com esse autor- tinham 

conhecimentos não só da arte poética e de retórica, mas da arte musical” (SPINA, 1996, p.82), 

uma vez que as escolas da época proporcionavam o ensino dessas disciplinas.  

Quase todos os trovadores provençais e franceses deixaram poesias 

musicadas, e por eles próprios compostas. A poesia lírica esteve, desde 

tempos remotos, sempre associada à música, razão porque os trovadores, 

com a formação de que dispunham, eram os seus compositores. Quando não 

executam a música (o som- como eles diziam), reservavam o ofício para os 
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 Mesmo depois que a poesia ganha autonomia estética, ganhando outros objetivos que não o de ser cantada, 

conserva marcas da sonoridade, tais como: metro, rima, aliteração, onomatopeias. Esses traços podem ser 

encontrados até mesmo na nomeação das formas poéticas: soneto, canção, balada. 
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jograis, classe que deles se mantinha. Muitas vezes o trovador se apropriava 

de melodias já existentes, isto é, filhiava o som a outros
167

.  
 

O acompanhamento musical, bem como as rimas, era um recurso empregado para a 

memorização dos versos, já que quase não havia registros escritos dos poemas na Idade 

Média: “temos de contar com a transmissão oral, através dos jograis recitadores, cantores e 

músicos ambulantes que divulgam nas feiras, castelos e cidades um repertório musical e 

literário estimulado diretamente pelos ouvintes” (SARAIVA; LOPES, 1989, p. 35). A 

respeito dos jograis, Zumthor (2005, p.104) afirma: 

[Os jograis] eram verdadeiros intérpretes, que “cantilavam” seus poemas em 

lugares públicos, nas cortes reais, nos castelos senhoriais, e em outros 

lugares, ao curso de verdadeiras performances. Quero dizer com isso que 

você se encontrava diante de um homem fisicamente presente, um intérprete 

que adotava um certo tom de voz, acompanhava-a por certas mímicas, 

dirigindo-se aos ouvidos e aos olhos de seu público.  
 

 O texto integrava-se, assim, a outras linguagens. As expressões faciais, o gesto das 

mãos, a música, a dança surgem como elementos que dão ainda mais expressividade ao 

discurso pronunciado. “Quando a poesia dos trovadores penetrou terras germânicas e 

italianas, e ultrapassou as fronteiras ibéricas até a Galiza, já nessas populações vegetava uma 

poesia primitiva, autóctone, que tinha por agente principal a mulher, e por irmãs a música e a 

coreografia”, afirma Spina (1996, p.26). Em Na madrugada das formas poéticas, o autor 

corrobora essa ideia: “a dança também fez a sua parte, presente como sempre esteve no berço 

da poesia. Se a poesia herdou da música as leis fundamentais da sua constituição, a dança não 

deixou de contribuir para a organização rítmica do verso” (SPINA, 2002, p.37). Isso porque a 

dança dos povos antigos tem um caráter mágico-mimético: os movimentos corporais imitam a 

fluência da água, a agitação dos vegetais, as danças dos animais, a vivacidade da chama, 

dentre outros. Para Spina, “todas essas manifestações da magia coreográfica contribuíram até 

certo ponto para fixar e classificar os primeiros ritmos do canto
168

”. Nesse momento, portanto, 

a poesia ainda não tinha autonomia estética, ela estava a serviço das atividades mágicas entre 

os primitivos
169

. Só depois é que se tornará uma arte independente, à medida que a magia 

transita para a religião.  
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 Ibidem, p. 83, grifos do autor. 
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 Spina (2002) divide o canto primitivo de acordo com as práticas rituais e atividades lúdicas: o canto mágico ( 

poesia curativa, poesia homeopática, poesia  contra as mordeduras de animais, poesia contra as pestes, etc); o 

canto mimético (canto de imitação dos ritos totêmicos, dos animais em geral, da caça, etc); canto iniciático 

(relacionados aos rito de passagem); canto ctônico (canto ligado à terra, às divindades agrárias); canto social-

agonal (poesia de competição, representada pela poesia satírica) e; os cantos de ofício (“poesia que se liga à 

atividade de trabalho do homem como estimulante e sedativo do esforço muscular”). 
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Iniciadas em sociedades antigas, o hino, a ode, a canção, a cantiga, o soneto, a balada, 

o rondó e cantoria de repente atravessaram os séculos mostrando que as formas poéticas estão 

intimamente ligadas à música e a dança. A materialização desses textos poéticos por 

intérpretes mostra que esses eram inicialmente transmitidos a partir de uma situação 

performática. A balada, que surge na Baixa Idade Média, era um poema construído para ser 

musicado e cantado com o acompanhamento coreográfico nas festas onde se comemoravam 

as colheitas do campo. Muito ligada a dança, a balada era executada por um grupo de 

bailarinos, uns entoando estrofes e o refrão cantado pelo conjunto. Dessa forma, a balada 

conjuga os três gêneros literários: o lírico, por ser expressão de sentimentos; o narrativo, 

porque a balada é uma canção histórica, contém uma pequena fábula; o dramático, porque o 

conteúdo é revelado pelo diálogo entre as personagens. Na época modernista e 

contemporânea, a balada é cultivada por vários poetas, especialmente em sua forma livre, tais 

como: Guilherme de Almeida, Jorge de Lima, Oswald de Andrade, Vinicius de Moraes, 

Carlos Drummond de Andrade e Manuel Bandeira, dentre outros.  

A fim de superar a relação música-poesia, característica marcante do trovadorismo, se 

faz necessário uma nova lírica, é assim que surge o soneto na Itália, por volta do século XII. 

Este marca a passagem de uma poesia da voz para uma poesia da letra, na qual a presença 

corporal do poeta é dispensável para a divulgação do poema. Todavia, o soneto conserva a 

reminiscência da música já na sua formação lexical, pois sonetto vem de “pequeno som”, 

“sonzinho”. Segundo Sterzi (2012, p.166), “a música afinal persistirá como arte secreta a 

pulsar por baixo- ou mesmo no cerne- de toda a lírica moderna (nessa revolução poética que o 

soneto pontua, a poesia como bem disse Spina, “deixa de ser cantada para ser cantável”)”. A 

forma fixa do soneto (dois quartetos e dois tercetos) foi seguida por diversos poetas ao longo 

da história literária: Dante Alighiere, Luiz Vaz de Camões, Antero de Quental, Manuel 

Bandeira, Vinicius de Moraes, dentre outros
170

.  

No nordeste brasileiro existe desde o século XIX  a poesia de repente, “que consiste 

em diálogo poético oralmente improvisado, feito no aqui e agora, entre dois poetas ao som de 

violas, respeitando um tema ou mote, dentro de uma determinada modalidade da cantoria 

nordestina” (SILVA, J., 2011, p.71). Ainda nessa região, tem o cordel, uma poesia escrita, 
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 Contudo, vale ressaltar que há sonetos de estrutura não-regular: o soneto invertido, no qual as quadras vem 

depois dos tercetos; o caudado que acrescenta alguns versos depois do último terceto; o inglês ou 

shakespeariano, composto de três quadras e um dístico final; o anacreôntico, com versos de cinco e sete sílabas; 

o doppio (duplo), uma composição de dezenove versos, intercalando decassílabos com versos de sete sílabas 

(D’ONOFRIO, 1995). 
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mas que pode ser oralizada, isto é, cantada ou declamada em voz alta e outros exemplos de 

versos produzidos na oralidade: a embolada, o romanceiro, o cancioneiro
171

.  

(...) a leitura oral era uma das formas de mobilização cultural e política dos 

meios urbanos e dos operários. Depois disso, numerosas formas de lazer, de 

sociabilidade e de encontro, antes mantidas pela leitura em voz alta, 

tornaram-se cada vez mais restritas. A partir daí as elites passaram a 

restringir os usos da oralização dos textos. Lia-se em voz alta nas Igrejas e 

nos tribunais. Lia-se em voz alta nas escolas para controlar a qualidade de 

sua leitura silenciosa — objetivo final da aprendizagem
172

. 

 

Isso posto, vale lembrar que no Brasil, nesse período, havia,  ainda, uma dificuldade 

de formação do público leitor.  Somente em 1808, com a transferência da corte portuguesa 

para o Rio de Janeiro, é que começa a se desenvolver as tipografias, livrarias, periódicos, e 

dá-se início a era da imprensa. O jornal da época foi um importante meio de entretenimento 

pela publicação diária não só de textos informativos e noticiosos, mas literários, a exemplo 

dos folhetins, que alcançaram muito sucesso, com a estrutura do “continua amanhã...”. Mas se 

publicava também crônicas, críticas, peças de teatro, dentre outros. Nesse contexto, além de 

serem consumidas de maneira solitária, as poéticas também eram prestigiadas em eventos 

sociais aristocráticos, nos intervalos dos espetáculos teatrais (ROSÁRIO, A., 2014), como 

veremos melhor adiante.  

3.4 - Oralidade e performances poéticas no Brasil 

 

Esta seção pretende traçar um breve histórico das performances no Brasil, isto é, 

mostrar como a transmissão oral teatralizada se dá em alguns momentos da história literária 

do país.  Para tanto, falaremos rapidamente das performances realizadas pelos contadores de 

histórias nas primeiras comunidades indígenas brasileiras; as experiências literárias em grupo 

nas academias do século XVIII; o surgimento dos saraus no século XIX, onde situamos a 

performance de Castro Alves; uma espécie de silenciamento das performances no século XX, 

durante o Modernismo e o reavivamento dessas no fim de século XX e início do XXI, com o 

surgimento da poesia marginal, onde situamos a atuação de Marcelino Freire.  Contudo, posto 

isso, é importante ressaltar a dificuldade de perceber os traços da performance em Castro 

Alves quando comparado com Marcelino Freire, pois a distância temporal e os poucos 

recursos tecnológicos do século XIX impediram que houvesse registro no formato de vídeo 
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 Josivaldo Custódio da Silva em sua tese de doutoramento intitulada “Pérolas de repente em São José do Egito 

no Vale do Pajeú: memória e produção cultural”, defendida em 2011 na Universidade Federal da Paraíba, 

apresenta um estudo que diferencia bem os versos produzidos nessas modalidades. 
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do escritor em situação performática, o que não acontece com o contista contemporâneo, uma 

vez que é possível acompanhar presencialmente a sua performance, ou  acessar esses registros 

na internet
173

. Sendo assim, partiremos das biografias de Castro Alves escritas por Alberto 

Costa e Silva (2006) e Afrânio Peixoto (1947) e dos vídeos disponíveis na internet de 

Marcelino Freire para analisar os escritores em situação performática.  

A arte de contar histórias é um costume muito antigo. Entre os indígenas brasileiros, as 

histórias narradas oralmente buscavam compreender os mistérios acerca da natureza, tais 

como o surgimento do céu e da terra, do dia e da noite, do sol e da lua, da criação do homem, 

dentre outros. Normalmente, os mais velhos se organizavam à noite em torno de uma fogueira 

com os demais membros da comunidade para partilhar narrativas. Já nesse contexto 

percebemos que contar histórias demanda do narrador uma performance, isto é, na presença 

concreta dos ouvintes, o contador utiliza modulações na voz e gestos para comunicar o 

conteúdo. Dessa forma, o corpo é o ponto de partida e o referente do discurso (ZUMTHOR, 

2000).  

Fazer nascer uma história não é uma tarefa fácil ou simples. E depende tanto 

de quem conta quanto de quem ouve. E todo “nascimento” deve vir cercado 

de cuidados: o local (que deve ser apropriado); o momento (que deve ser 

“exato”); os gestos e movimentos (que exigem uma enorme precisão!); as 

palavras (que vão “desenhando” um mundo novo), a voz (que deve convidar 

à proximidade, ao querer estar e ao querer ficar!). Afinal, trazer qualquer 

coisa ao mundo é sim um enorme ato de responsabilidade (SISTO, 2004, 

p.01). 
 

  Em alguns momentos é necessário suspender o tempo, usar uma entonação diferente, 

fazer barulho com as mãos ou pés para chamar a atenção da plateia para o que vai acontecer, o 

que estimula a imaginação e a interação com o público. É o ato performático durante a leitura 

que conquista os ouvintes.  

 As culturas indígenas brasileiras, tanto as existentes no início da colonização do país -

onde predominava o que Zumthor chama de oralidade primária, quando não há o contato com 

a escrita-, quanto as de hoje (algumas em que o contato com a escrita já se faz presente e 

exerce grande influência), são consideradas sociedades de tradição oral. Isso pode ser 

observado na permanência do costume de contar histórias. Corroborando essa ideia, Graúna 

(2013, p.127) afirma: 

O ato de narrar- os mitos de origem, os eventos astronômicos, as migrações 

de diferentes grupos étnicos, os conflitos intertribais e outros acontecimentos 

que marcaram as sociedades indígenas antes da irrupção dos colonizadores-
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 É possível assistir ao espetáculo “Cantos Negreiros” em: <http://www.youtube.com/watch?v=o-

RSEhMEcLQ> 
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continua vivo. No universo indígena, os ventos sopram para fortalecer o 

espírito; por isso, o ato de narrar configura um tecido de vozes da tradição. 
 

Mesmo nas primeiras manifestações literárias escritas no Brasil, a transmissão e a 

recepção passaram pela voz e pelo ouvido, tendo em vista que a maior parte da população era 

analfabeta. As poesias de Gregório de Matos, por exemplo, circulavam principalmente pela 

tradição oral. É tanto que, em vida, o poeta não publicou nenhum poema. De acordo com Ana 

Miranda
174

, “seus poemas pertenciam ao povo, que os lia, decorava, declamava, de beco em 

beco, de casa em casa, de ouvido em ouvido, de cama em cama. Gregório escrevia uma sátira, 

lia para um amigo, que a copiava e distribuía
175

”. Após sua morte, o governador da Bahia 

pediu para que pessoas, semelhante ao que faziam os escribas, registrassem os poemas do 

poeta barroco, o que gerou alguns problemas de autoria, visto que poemas de outras pessoas 

foram atribuídos a ele e outros se tratavam de traduções.   

Nesse período, “as academias
176

 e os atos acadêmicos significavam que a Colônia já 

dispunha na primeira metade do século XVIII, de razoável consistência grupal” (BOSI, 2013, 

p.52). Os atos acadêmicos eram sessões literárias que duravam horas e tinha como objetivo 

comemorar datas religiosas ou enaltecer homens que agiram em prol do regime colonial. As 

academias, portanto, contribuíram para que a circulação das obras acontecesse de forma mais 

sistemática. Para  Vânia Chaves (1997, p.26):  

 Essas agremiações (as academias literárias) [...] dedicaram-se às tarefas 

básicas do exercício literário e da educação do gosto, devendo-se-lhes tanto 

a manutenção e o desenvolvimento da vida literária no país, como a primeira 

orientação dessa prática cultural. Mais tarde entre os árcades – em particular 

os mineiros – tornou-se corrente a intercomunicação literária, realizada tanto 

na troca de opiniões sobre aspectos de natureza técnica, como na apreciação 

recíproca das obras produzidas.  
 

Em 1808, com a chegada da Família Real no Rio de Janeiro, a aristocracia começa a 

organizar os saraus, que já era um costume em Portugal. Na época, se reuniam em saraus os 

“intelectuais” para se expressarem artisticamente ou apreciar interpretações artísticas, 

performances literárias, apresentações de danças, concertos musicais, serestas, etc. Como o 

próprio nome sugere (a expressão sarau vem do latim seranus e significa entardecer), o sarau 

normalmente acontecia à tarde ou início da noite em casa particular, com os familiares e 

alguns convidados. Nesse evento, as moças podiam apresentar os seus dotes musicais, recitar 
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 Ana Miranda é autora do livro “Musa Praguejadora: a vida de Gregório de Matos”, uma biografia do poeta 

barroco bem recebida pelos críticos.  
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 MIRANDA, Ana. O boca do inferno, 2012. Disponível em: <http://brasileiros.com.br/2012/03/o-boca-do-

inferno/>  Acesso em 12/07/2015.  
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 As academias (grêmios eruditos e literários) foram criadas, similares as que existiam em Portugal e Europa. 
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poesias (preferencialmente em francês) e dançar. Contudo, é importante lembrar que as 

práticas musicais das mulheres aceitas pela sociedade eram àquelas desenvolvidas no 

ambiente doméstico e não no ambiente profissional, nesse caberiam apenas as manifestações 

artísticas dos homens. O piano, nessa época, era o instrumento mais apreciado para a 

educação musical das moças e visto, ainda, como um símbolo de status social, de elegância e 

de boa educação.   

Algumas obras do século XIX registram esses encontros. Joaquim Manuel de Macedo, 

por exemplo, mostra em A moreninha, publicado em 1844, como se configuravam os saraus: 

Um sarau é o bocado mais delicioso que temos, de telhados abaixo. Em um 

sarau todo o mundo tem que fazer. O diplomata ajusta, com um copo de 

champanha na mão, os mais intrincados negócios; todos murmuram e não há 

quem deixe de ser murmurado. O velho lembra-se dos minuetes e das 

cantigas do seu tempo, e o moço goza todos os regalos da sua época; as 

moças são no sarau como as estrelas no céu; estão no seu elemento: aqui 

uma, cantando suave cavatina, eleva-se vaidosa nas asas dos aplausos, por 

entre os quais surde, às vezes, um bravíssimo inopinado, que solta de lá da 

sala do jogo o parceiro que acaba de ganhar sua partida no écarté, mesmo na 

ocasião em que a moça se espicha completamente, desafinando um 

sustenido; daí a pouco vão outras, pelos braços de seus pares, se deslizando 

pela sala e marchando em seu passeio, mais a compasso que qualquer de 

nossos batalhões da Guarda Nacional, ao mesmo tempo que conversam 

sempre sobre objetos inocentes que movem olhaduras e risadinhas 

apreciáveis. Outras criticam de uma gorducha vovó, que ensaca nos bolsos 

meia bandeja de doces que veio para o chá, e que ela leva aos pequenos que, 

diz, lhe ficaram em casa. Ali vê-se um ataviado dandy que dirige mil finezas 

a uma senhora idosa, tendo os olhos pregados na sinhá, que senta-se ao lado. 

Finalmente, no sarau não é essencial ter cabeça nem boca, porque, para 

alguns é regra, durante ele, pensar pelos pés e falar pelos olhos. E o mais é 

que nós estamos num sarau. Inúmeros batéis conduziram da Corte para a ilha 

de... senhoras e senhores, recomendáveis por caráter e qualidades; alegre, 

numerosa e escolhida sociedade enche a grande casa, que brilha e mostra em 

toda a parte borbulhar o prazer e o bom gosto (MACEDO, 2010, p.147-148). 
 

Ainda nessa época, mais especificamente na terceira década, começa a haver uma 

produção teatral consistente no Brasil (FARIA, 2012). No intervalo dos espetáculos havia 

atrações que hoje seriam identificadas como performances ou show de variedades. As 

apresentações iam de “exercícios ginásticos inteiramente novos” até recitais. De acordo com 

João Roberto Faria (2012, p.152), “tudo era espetáculos e não se diferenciavam as atrações e 

os desempenhos”. A variedade de atrações e a noção de que o espetáculo era o conjunto não 

homogêneo de artes e gêneros distintos são comuns às notícias de todos esses teatros”
177

, 

continua o autor
178

. É nesse contexto que João Caetano
179

- um importante ator romântico, que, 
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além de fundar a primeira companhia brasileira de teatro-, ficou conhecido por sua 

interpretação grandiosa e grandiloquente, quando protagonista de tragédias neoclássicas, 

dramas românticos e melodramas. Ele é importante também porque reformou a arte da 

interpretação, rompendo com a declamação cantada em alexandrinos:  

A arte dramática só fez legítimos progressos naquela época em que o sr. dr. 

Magalhães se uniu ao sr. João Caetano: nesta época, todos os elementos 

artísticos  se associaram e se revestiram o palco-cênico de toda a sua 

dignidade.  O ator trocou a monótona declamação e acionado dos galãs da 

escola rotineira pela declamação onomatopeica, e pelos gestos que servem 

de colorido às ideias dos poetas, que as aviventam, e lhes dão um poderio 

mágico para agradavelmente penetrarem na alma do espectador. O ator 

começou a compreender o equilíbrio natural do movimento do corpo 

humano, a oposição dos membros superiores com os inferiores; começou a 

mover o braço antes do antebraço, e este antes da mão, para que esta 

rematasse o pensamento e fixasse os olhos do espectador no ponto preciso a 

que deviam ser levados; o ator começou a compreender que os músculos da 

face deviam-se tornar escravos à sua vontade, e que uma fisiologia da 

aplicação de suas contrações e repouso lhe devia dar em resultado a 

expressão necessária, e não uma careta, que é fruto da ignorância.
180

  

  

Em Lições dramáticas (1862), João Caetano Santos fala sobre a diferença entre uma 

leitura simples em casa, na qual, segundo ele, as emoções expressas são apenas parciais e uma 

leitura na academia, onde:  

O tom de uma leitura desta espécie, notem bem, não deve ainda sahi do 

entendimento, e não cederá áquelle senão unicamente no mod visível de 

fazer perceber a elegância do estylo, a boa ordem da phrase e a feliz escolha 

dos termos. A voz necessita ser sonora e sustentada, porque deve ser ouvido 

distinctamente tudo quanto se ler em um grande recinto e diante de um maior 

numero de pessoas (SANTOS, 1862, p.71). 
 

Não se sabe se Castro Alves leu as lições de João Caetano, mas, de acordo com A. 

Silva (2006, p.56), “ele tinha o porte, a voz e os demais dons de quem nasceu para o teatro”. 

Nos intervalos ou no final das representações, o poeta endereçava à Eugênia Câmara, do alto 

dos camarotes, “poemas admirativos, ditos com emoção de quem, se não fosse, como era, 

sincero, podia ser tomado por um grande ator
181

”.  

Assim como em todo o país, o teatro era o centro da vida social do Recife. O Teatro 

Santa Isabel, o mais conhecido na época, era onde as mulheres mostravam os novos penteados 

e vestidos e os homens, “as casacas bem cortadas, com a condecoração na lapela
182

”. 

Ia-se não só assistir a um drama ou a uma comédia, a um recital de piano, 

violino, canto ou poesia, a uma opera ou a um espetáculo de variedades, mas 
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também se exibir e ver os outros se exibirem. E não era incomum que 

alguém, quase sempre um estudante, na cena ou fora dela- do alto de um 

camarote ou do meio da plateia-, declamasse versos, que podiam ser em 

homenagem a um artista ou a uma grande data. Se um dos dois, Castro Alves 

ou Tobias Barreto, estivesse presente, crescia a expectativa. E ela era ainda 

maior quando ambos se achavam em sala
183

.  

 

Tobias Barreto e Castro Alves devido a algumas circunstâncias deixaram de ser amigos. Esse 

achava que a maior atriz era Eugênia Câmara, já Tobias dava esse título à Adelaide Amaral. A 

antipatia também pode ter surgido de um ressentimento de Castro Alves por Tobias à medida 

que esse se popularizava, ofuscando um pouco o brilho dele. “Talvez Castro Alves, vaidoso 

como era, sofresse por não receber de Tobias as manifestações de admiração que julgava 

merecer. Começaram a desentender-se. E foi no teatro que a malquerença entre eles se tornou 

pública e se aprofundou
184

”. Tobias tinha voz de barítono, forte, vibrante, sonora e a 

quantidade de pessoas que o seguiam eram semelhantes às de Castro. Sendo assim, a cidade 

tinha mais uma razão para ir ao teatro: “assistir a disputa entre os dois partidos
185

”. Do duelo 

verbal passaram à agressão física, no dia 23 de novembro de 1866, numa representação em 

que se apresentavam as duas atrizes. A confusão foi tamanha que a polícia precisou separar as 

brigas, acabando por suspender o resto da temporada do espetáculo.  

Foi durante esses duelos que Castro Alves pode mostrar o excelente improvisador que 

era. Nas pelejas teatrais, muitas vezes ele elaborava na hora sonetos, versos, a partir de um 

mote dado por Tobias e que respondessem às provocações desse, o que lembra os desafios das 

cantorias de repente no nordeste. Quando ia às ruas protestar, o poeta baiano também se 

mostrava um excelente orador, e conseguia emocionar e levantar o povo. Em um protesto para 

a libertação de estudantes que vaiaram o deputado Maximiliano Lopes Machado, Castro 

Alves, do alto de uma janela, improvisou um poema cadente, que dizia: 

Protesto santo se levanta agora, 

De mim, de vós, da multidão, do povo; 

[...] 

A lei sustenta o popular direito, 

Nós sustentamos o direito em pé! (ALVES apud SILVA, 2006, p.70) 

 

Seja na rua, no teatro ou em saraus
186

, Castro Alves sempre declamava com um olhar 

iluminado, com uma voz que o assemelhava aos deuses, conforme disse Rui Barbosa, uma 

voz “grave, forte, volumosa, nítida, penetrante
187

” (SILVA, A., 2006, p.130) e gestos largos, o 
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que sugere aquela performance da qual falava Zumthor. O poeta preparava toda uma cena 

para dizer os seus versos: “Para essas ocasiões, punha pó-de-arroz no rosto, a fim de acentuar 

mais a palidez, um pouco de carmim nos lábios e muito óleo nos grandes cabelos, que 

arremessava por trás da formosa cabeça” (FERREIRA apud SILVA, A., 2006, p.93). Com 

toda essa preparação, o poeta conseguia com que as pessoas que o ouvissem tivessem 

“arrepios de assombro, sorriam ou chorava, permaneciam mudo pela comoção fortíssima ou 

prorrompia em bravos entusiásticos” (FERREIRA apud PEIXOTO, 1947, p.89).  

No dia 10 de agosto de 1865, durante a sessão comemorativa da abertura dos cursos 

jurídicos, Castro Alves declamou, em voz alta, vibrante e emocionada, no salão de honra da 

Faculdade de Direito de Recife, o poema “O século”, o que o levou a ser conhecido por toda a 

cidade. Outros jovens estudantes, entusiasmados com o espírito revolucionário começaram a 

difundir oralmente o poema, que versa sobre a negação da liberdade em vários lugares do 

mundo (Polônia, Grécia, França, Hungria, México) e a consequente opressão. Na noite em 

que declamou, o poeta  

correu os olhos pelo auditório, baixou os braços e calou-se. Os aplausos 

pareciam não ter fim. Mais do que um poema “O século” era um discurso em 

versos. Construído para empolgar a audiência. (...) O rapaz sabia o que fazia: 

não escrevera aqueles versos para serem lidos em silêncio, mas para serem 

recitados pela multidão. O seu era um poema que se queria violentamente 

subversivo (SILVA, A., 2006, p.43). 

 

Castro Alves considerou que a sociedade daquela época “lia pouco, mas gostava de 

ouvir e sabia admirar uma fala bonita”
188

 e foi, dessa forma, habituando-se a escrever como se 

falasse. O referido poeta estava sempre declamando em eventos acadêmicos, comemorativos 

ou culturais e arrancando aplausos da multidão: “era como poeta político que ele gostava de 

falar às grandes plateias. E que ninguém censure esta expressão: Castro Alves via-se como tal, 

desejoso de, com seus versos, mudar o país e a vida”
189

.  É partindo dessa perspectiva que 

muitas vezes se referem a este poeta como um orador em versos, pois seus versos tinham uma 

mensagem oratória, cujo objetivo era persuadir, mover os afetos do público para comover e 

emocionar.  A influência do estilo retórico no Romantismo e, mais especificamente, na poesia 

castroalvina surge da necessidade de criar uma expressão que pudesse exaltar a nova pátria e 

se fixasse facilmente na consciência popular,  o que incluía também a poesia condoreira com 

suas críticas sociais.  

Por isso vai empolgar a poesia e a prosa românticas, impondo o ritmo do 

discurso como padrão de composição literária. E, graças à vida política 
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recém-inaugurada pela agitação da Independência, em seguida pela atividade 

parlamentar, vai tornar-se pedra de toque para aferir o valor intelectual. (...) 

Quando a poesia se torna mais acentuadamente pública, na última etapa 

romântica, veremos estreitar-se este vínculo, patenteando a analogia das 

concepções. (CANDIDO, 1975, p. 42).  

 

Porém, a leitura oral incentivada no final do século XIX foi aos poucos sendo 

substituída pelo discurso da escolanovista da década de 1920, que pretendia uma leitura 

silenciosa. De acordo com a Escola, “caracterizada como individual e rápida, em comparação 

à oral, [a leitura silenciosa] era indicada por valorizar o conteúdo, e não a forma do escrito, 

podendo ser considerada como uma leitura inteligente para os educadores renovados” 

(VIDAL; SILVA, s.d, p.1). Sobre essa mudança de perspectiva no tangente à forma de leitura,  

Márcia Abreu (2001, p.2) afirma:  

Durante a primeira metade do século XIX a leitura oral era uma das formas 

de mobilização cultural e política dos meios urbanos e dos operários. Depois 

disso, numerosas formas de lazer, de sociabilidade e de encontro, antes 

mantidas pela leitura em voz alta, tornaram-se cada vez mais restritas. A 

partir daí as elites passaram a restringir os usos da oralização dos textos. Lia-

se em voz alta nas Igrejas e nos tribunais. Lia-se em voz alta nas escolas para 

controlar a qualidade de sua leitura silenciosa — objetivo final da 

aprendizagem. 

 

 Na década de XX, no Brasil, a leitura silenciosa e a primazia da palavra impressa 

sobre a voz, portanto, se acentuam. Segundo Telles do Rosário (2014, p.85), “curiosamente, 

não aconteceram, como no Modernismo europeu, performances relevantes, focadas na 

apresentação do corpo e da voz para veicular o poema”.   Grande parte dessas performances 

aconteceu na Semana de Arte Moderna de 1922, com o objetivo não de criar novas 

expressividades, mas de romper as regras. Contudo, “apesar dessa ausência de corporalidade, 

a coloquialização da linguagem poética, principalmente em Oswald de Andrade, foi grande 

influência no conteúdo e no contexto da poesia performática posterior”
190

. Ainda sobre isso, 

Anco Márcio Tenório Vieira (2014, p.17) afirma: 

No Brasil, foi a partir da poesia modernista dos Anos 20 que a palavra 

impressa conheceu o seu primado. Assim como o poema de Mallarmé, essa 

poesia desdenha da voz e de qualquer gesto corporal que lhe remeta à 

Natureza. Chamados a recitarem ou gravarem os seus poemas, esses poetas 

revelam qualquer tom eloquente (recitam como se estivessem falando) ou 

qualquer gesto mais largo dos braços ou do corpo que interfiram na 

mensagem do poema. 

 

A partir de então, é a disposição gráfica do texto, como acontece na Poesia Concreta, 

Poesia Processo e Poesia Praxis, que funcionará como a memória do eu-lírico.  Vieira (2014) 
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cita como exemplo dessa tendência o poema “Evocação do Recife” de Manuel Bandeira: “é 

na valorização dos espaços em branco, na disposição das palavras e no modo como os versos 

são pontuados, que o ritmo, a sintaxe, a musicalidade, as imagens e o sentido do poema vão se 

construindo
191

”. 

Nos anos 70, porém, surge um processo inverso com a poesia marginal, mimeográfica 

ou periférica. Muitos desses poemas vão depositar na performance, por meio da oralidade, do 

gesto e dos trejeitos faciais, a sua forma”
192

. Com as restrições do regime militar e a 

consequente censura bem como o desenvolvimento dos meios de comunicação e da indústria 

cultural, poesias consideradas “subversivas” ou “marginais
193

” precisavam se virar fora do 

mercado editorial. Assim, surgiram formas que derivariam diretamente nos recitais 

alternativos urbanos na década de 80 e cujo desenvolvimento fez aparecer a poesia 

performática contemporânea. Nesse período, nas principais capitais brasileiras, acontece um 

“boom” de recitais ( ROSÁRIO, A., 2007).  

Em Recife, o Movimento dos Escritores Independentes (MEI)
194

 se reunia 

em bares da Rua Sete de Setembro para apresentar seus poemas na rua. 

Como já foi visto, a cultura de recitais é antiga no Estado, o que faz nova a 

situação é o reposicionamento que insere o contexto e o conteúdo da poesia 

marginal acima exposta nas apresentações públicas – até então apenas 

comuns de duas formas: na leitura de poemas em circuitos intelectuais (na 

Livraria Livro Sete, por exemplo), onde o livro é nitidamente o centro ainda, 

e não o corpo; e nas formas populares do repente, da embolada e da poesia 

sertaneja (geralmente apresentadas na rua e em festivais), derivadas de 

formas da culturas orais pré-modernas (ROSÁRIO, A.,  2007, p. 45). 
 

Na década de 90, em Pernambuco, um grupo de poetas dá forma ao que mais tarde 

seria denominado de Poesia Marginal ou Alternativa. São poéticas que se apoiam nas 
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apresentações em recitais e na produção artesanal de livretos, deixando transparecer, ainda, as 

marcas da exclusão.  

Saltando do impresso para o corpo, havia eventos como o recital itinerante 

Eu, Poeta Errante, do poeta França, que aconteceu sempre a meia-noite de 

quinta-feira, em lugares diferentes da Grande Recife (e eventualmente fora 

também), entre 2000 e 2007. Os poetas descritos
195

 aqui também 

costumavam pousar, às vezes, nas Quartas Literárias, organizadas por 

Silvana Menezes, desde maio de 2000 até 2010, no Centro Luiz Freire, em 

Olinda, misturando literatura com outras manifestações artísticas. Houve 

também alguns exemplos interessantes, como os recitais de Poesia na Praça, 

em 2001. Mais ultimamente, a Recitata, concurso de poesia declamada 

durante o Festival de Literatura do Recife, foi um bom termômetro para a 

cena atual de performance poética. Em 2007 houve rodadas preliminares no 

Parque 13 de Maio e no Mercado da Boa Vista e a decisão final aconteceu na 

Praça do Arsenal, no Recife Antigo O Sarau da Independência (todo dia 

Sete de Setembro) e o Natal dos Poetas (no sábado antes do Natal) reuném 

os que hoje recitam essa poesia urbana, ácida e lírica, no Mercado da Boa 

Vista- e são os dois principais eventos em Recife, atualmente, contando até 

com equipamento de som para as apresentações, e com tendas onde os 

poetas vendem seus livretos e outros produtos 
196

.  
 

Uma geração mais nova de escritores vem fazendo poesia performática, isto é, usando o corpo 

para dar suporte ao poema, na região metropolitana de Recife. Escritores da periferia (Ibura, 

Muribeca
197

, Várzea, Olinda), geralmente de classe média-baixa, vem intervindo e 

mobilizando o cenário literário da região.   

Em São Paulo, um movimento parecido acontece desde 2003: a Cooperifa, 

(Cooperativa Cultural da Periferia), organizada por Sérgio Vaz, que promove debates, sessões 

de cinema, lançamento de livros esquetes de teatro, exposição de fotografias e de artes 

plásticas, e os famosos saraus a fim de que artistas periféricos tornassem público seus 

produtos. Atualmente, o Cooperifa é um dos eventos mais conhecidos da Cidade de São 

Paulo. É um espaço onde taxistas, seguranças, professores, vendedores, estudantes, 

desempregados, rappers, entre outros podem desenvolver suas habilidades artísticas, 

principalmente, produzir poemas. Para os idealizadores do Cooperifa, “os saraus contribuíram 

para desmistificar, dentre os frequentadores, a ideia de que a produção poética deve ser 

pensada somente em relação aos membros das classes médias e alta, ou aos sujeitos com alta 

escolarização” (NASCIMENTO, 2008, p.256). Do Cooperifa surgiram saraus em outros 

lugares, uma vez que os poetas que lá frequentaram iniciaram projetos similares em toda a 

Região Metropolitana de São Paulo. 
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Em suas entrevistas Sérgio Vaz (apud NASCIMENTO, 2008, p.139) sempre lembra 

que “a cooperativa dos poetas trouxe o sarau das Casas Grandes para a senzala, dos casarões 

da elite para o boteco da periferia”. A partir de 2003 os saraus passaram a acontecer em 

Jardim Guarujá, na Zona Sul paulistana,  no bar “Zé do batidão”, sob o argumento de que esse 

é um dos poucos lugares públicos da periferia. A Cooperifa continua, treze anos depois de seu 

nascimento, coordenando diversas atividades na comunidade: o Cinema na Laje, que exibe 

filme duas vezes por mês, nas segundas-feiras, e saraus nas escolas, também duas vezes no 

mês, nas terças-feiras.  

Ainda com relação a eventos em que a fusão entre corpo e literatura é promovida, 

citamos alguns eventos em que Marcelino Freire é curador. É importante ressaltar que o 

escritor, por sua origem sertaneja, tem uma ligação muito forte com a tradição oral 

pernambucana. Em suas narrativas, a musicalidade e a oralidade presentes lembram as 

cirandas, os improvisos, a literatura de cordel, a embolada, a ladainha, típicos da cultura 

sertaneja. É tamanha a presença desses aspectos em sua escrita que, como dissemos 

anteriormente, no lugar de contos, Marcelino chama de cantos as narrativas que constituem a 

obra Contos Negreiros. O escritor trabalha muito com a memória musical, de ouvido: “tenho 

a coisa da oralidade sertaneja, dessas ladainhas, queixas nordestinas. O que faço acaba sendo 

música, um canto, um maracatu qualquer
198

”. Ainda nesse sentido, o autor reforça que o conto 

nasce sempre de um som:  

  
Eu não tenho muita história para contar imediata, de cara. Tenho sempre 

uma frase ou alguma coisa que vai me remeter a um som. Acabo sendo 

guiado por esse ouvido que o nordestino tem. A gente está muito próximo de 

uma ladainha. O nordestino é de falar muito, reclamar, se queixar. Isso de 

alguma coisa ficou na minha memória e meus textos acabam sendo muito 

orais, monólogos prontos
199

.  

  

Os textos de Marcelino Freire também apresentam muita dramaticidade. Talvez isso se 

deva a forte relação que ele tem com o teatro. Ele quis muito ser ator e fez um curso para 

tal por 10 anos, dos 9 aos 19 anos, em Recife. Desistiu quando descobriu que tinha 

pudor, pois se algum diretor pedisse para ficar sem roupa em público, não teria coragem. A 

partir dessa convivência, Marcelino diz que quando escreve tira a sua roupa e a roupa dos 

outros: “toda vez que eu escrevo algo, penso em um ator, uma atriz. Enceno as cenas que 
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crio
200

”. Quem já viu ou assistiu a algum vídeo do escritor lendo seus textos, ao fazer a leitura 

silenciosa, normalmente, é impulsionado a buscar um ritmo e a entonação exata das palavras, 

imagina uma performance. Isso também ocorre porque a presença da oralidade e da 

performance ressoam na escrita do contista. Talvez como uma consequência por ter 

começado como escritor de dramas, atentando sempre para a pontuação e construindo 

estratégias que insinuem a presença de gestos e entonações, etc.  

 Marcelino Freire recria o universo de diferentes personas encontradas à margem da 

sociedade e isso, por si só, já é bastante performático. A construção das vozes dos sujeitos 

interfere na performance, seja com relação ao sotaque, às gírias, o ritmo ou os 

trejeitos.  Sendo assim, para interpretar suas narrativas, o corpo de Marcelino, diante de uma 

conferência, palestra ou apresentação, exige soluções estéticas, que mesclam a utilização da 

voz, do gesto e da música, o que amplifica a mensagem escrita.  

No espetáculo “Cantos negreiros”, que já tem mais de cinco anos, Marcelino mistura 

músicas do repertório de Fabiana Cozza (cantora de samba) com trechos de seus livros e 

histórias curtas sobre personagens negros e marginalizados inspirados em Lima Barreto, Cruz 

e Souza e Jorge de Lima. É um espetáculo politizado cujo repertório  denuncia o preconceito 

racial e no qual a palavra e o canto se fundem, um dando ritmo ao outro. Marcelino quase 

sempre usa a música de fundo, o que dá um suporte rítmico e harmônico. No referido 

espetáculo, para o repertório musical, foram selecionadas músicas de temáticas negras e 

outras: “Quem te viu quem te vê” (Chico Buarque), “Canto de Ossanha” (Baden Powel e 

Vinicius de Moraes), “Canto das três raças” (Mauro Duarte e Paulo César Pinheiro) e “Moer 

cana” (Chico César).  Essa junção entre texto literário e música nas performances de 

Marcelino Freire lembra a reflexão de  Zumthor (2005, p.74), quando diz que: 

 

Desde as três primeiras décadas de nosso século, sente-se um desejo, 

emanando dos próprios poetas, não apenas de oralizar a poesia, de restaurar 

nela a presença da voz, como também de cantá-la, e isso vai além de todas as 

ricas e algumas vezes tumultuadas experiências que vêm atravessando nossa 

poesia há quatro séculos (...)  
  

Contos Negreiros também virou um áudiolivro. A gravação foi feita pelo próprio 

autor, Fabiana Cozza (que faz a abertura e fechamento do livro) e tem, ainda, a participação 

especial de Douglas Alonso, percussionista. Neste, música e texto poético funcionam juntos 
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em performance: “palavra poética, voz, melodia-texto energia, forma sonora ativamente 

unidos em performance, concorrem para a unicidade de um sentido” (ZUMTHOR, 1997, 

p.195). Quando Marcelino recita acompanhado da percussão, um instrumento musical de 

origem africana, para atualizar a história dos negros na sociedade, os efeitos, os arranjos 

polifônicos contribuem para gerar uma plenitude de sentido. A batida da percussão 

acompanha em contraponto a voz que pronuncia as frases, apoia-lhe a existência. É o que 

acontece no conto “Meu negro de estimação”, quando Marcelino diz: “Quando me chicoteia” 

e o percussionista imita o som do chicote com o instrumento. Para Zumthor (1997, p.177), a 

percussão marca o ritmo básico da voz,  

mantém-lhe o movimento das síncopes, dos contratempos, provocando e 

regrando as palmas, os passos de dança, o jogo gestual, suscitando figuras 

recorrentes de linguagem: por tudo isso ele é parte constitutiva do 

“monumento” poético oral. Auditivamente, a percussão, apta a marcar com 

sutileza as diferenças tonais, opera sobre o acontecimento chave da língua.   

 

Ainda sobre o áudiolivro, podemos dizer que se trata de uma oralidade mediatizada, 

posto que, segundo Zumthor  (1993; 1997; 2014) fica insensível alguma parte da 

performance. Se o texto é mediatizado por meios audiovisuais, perde-se a tatilidade: “o olhar 

que lanço à tela, mais abstrato e desprovido de erotismo, não pode ser o mesmo com que 

acaricio as coisas”
201

. Sendo assim, o destinatário recria em imaginação os elementos ausentes 

da performance. E o rádio, assim como a televisão, elimina a dimensão coletiva da recepção, 

em vez disso, dá lugar a uma identificação solitária. Contudo, apesar do audiolivro ser uma 

performance incompleta, não se pode negar que ele atinge um número infinito de ouvintes.  

Como se sabe, a voz é um elemento bem importante da performance. A variação dessa 

voz se dá por meio da entonação. A depender do conteúdo da narrativa, a leitura de Marcelino 

pode ser mais lírica, desesperada, vingativa, debochada, erótica ou melancólica. O conteúdo 

também dita o ritmo. Os contos “Socorrinho”, do livro Angu de Sangue (2005);  e “Jéssica” e 

“Papai do céu” de BaléRalé (2004), que narram estupros, não têm nenhuma pontuação, 

porque pretende ser dito de uma só vez, encenando uma falta de ar, o que reforça o desespero 

da vítima.  Ademais, os protagonistas freireanos questionam bastante, sobretudo através das 

expressões “Hãm?”, “Heim?”,  o que é uma forma de manter contato com o leitor. 

A entonação da pergunta, na performance do escritor, chama a atenção do público, 

promovendo uma interação ainda maior. Como a maioria de suas perguntas é acompanhada 

de indignação, a expressão facial e corporal ajuda a ampliar a mensagem que se é 

pretendida. Nesse caso, há o que Zumthor denomina de “performance completa”, pois há uma 
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“visão  global de situação de enunciação”, a presença corporal do ouvinte e do intérprete é 

plena, “o que se opõe de maneira mais forte, irredutível, à leitura de tipo solitário e 

silencioso” (ZUMTHOR, 2014, p.68).   

No conto “Trabalhadores do Brasil”, cujo enredo versa sobre o trabalho escravo no 

Brasil, por exemplo, no momento em que a pergunta “tá me ouvindo bem?” é feita, 

Marcelino a faz devagar, quase soletrando, e dá uma pausa, demorando o seu olhar na plateia, 

como se estivesse esperando uma resposta ou para ter a certeza da apreensão da mensagem 

pelo público.   

Enquanto Rainha Quelé limpa fossa de banheiro Sambongo bungo na lama e 

isso parece que dá grana porque o povo se junto e aplaude Sambongo na 

merda pulando de cima da ponte tá me ouvindo bem? Hein seu branco 

safado? Ninguém aqui é escravo de ninguém.  (FREIRE, 2012, p. 20, grifos 

nossos)  
 

Marcelino faz a leitura desse conto dando ênfase às rimas internas do conto: “Enquanto 

Zumbi trabalha cortando CANA, na zona da mata PernambuCANA Olorô-Quê vende carne 

de segUNDA a SegUNDA ninguém aqui vive com a BUNDA preta para cima, tá me ouvindo 

bem?”
202

. Fizemos essa marcação gráfica, destacando com letras maiúsculas as rimas, para 

simbolizar o destaque do autor ao dizê-las.   

Outra observação interessante na performance desse conto é no trecho que diz: 

“Enquanto Olorum trabalha como cobrador de ônibus naquele transe infernal de trânsito
203

”. 

Marcelino ao lê-lo repete umas três vezes a palavra “transe”, alongando os fonemas, mexendo 

alvoroçadamente as mãos, como para simular mesmo um estado de alucinação, e dizendo 

“transe” na terceira vez finge perder o equilíbrio corporal, como se estivesse caindo para 

trás. O equilíbrio é retomado por um estalar de dedos, semelhante a como faz o psicanalista 

para despertar o paciente daquele estado
204

. Sendo assim, percebemos que “o gesto é a 

extensão orgânica do discurso poético performático, funcionando como um amplificador dos 

significados que a voz emite” (ROSÁRIO, A., 2007, p.87).  

O conto “Esquece” versa sobre um negro que faz um assalto assim que o semáforo 

fecha. Contudo, ele (o assaltante) não considera isso uma violência, pois violência para ele é 

ficar no sol “e o cara dentro do ar condicionado uma duas três horas quatro esperando uma 

melhor oportunidade de a gente enfiar o revólver na cara do cara plac” (FREIRE, 2012, p.31). 

Quando Marcelino diz “plac”, no espetáculo “Cantos Negreiros”, ele simula o rapaz atirando 
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em sua vítima. Além disso, nessa performance o autor imita a ação de um bandido ao abordar 

sua vítima: anda devagar como quem não quer nada e de repente saca a arma, coloca o dedo 

na cara da vítima e fazendo cara de raiva. Ele, porém, faz isso com gestos, sem sair do lugar e 

sem interromper a leitura do conto.  

No conto “Da paz”
205

, que versa sobre uma mulher que perdeu o filho violentamente, 

mas se recusa a ir à caminhada da paz por achá-la “falsa”, “pálida”, “branca”, o autor 

consegue com a voz e os gestos representar o desespero em que se encontra a 

mulher. Marcelino interpretando esse conto junta as sobrancelhas e fica com o olhar perdido 

no vazio, pensativo. Além disso,  faz cara de reprovação, raiva, desespero, indagação. O 

escritor também apresenta alguns tremores, típico de alguém que está muito nervoso e 

oscilando entre os tons altos e baixos. Alto ao repetir, por exemplo, as frases “Eu não vou!”, 

“A paz precisa de sangue”, baixo quando é revelado o porquê da revolta da mãe que não 

queria caminhar em prol da paz. Para representar esse momento Marcelino traz uma 

melancolia e muita tristeza, percebido tanto na entonação quanto na expressão facial de dor:  

Quem vai ressuscitar meu filho, o Joaquim? Eu é que não vou levar a foto do 

menino para ficar exibindo lá embaixo. Carregando na avenida a minha 

ferida. Marchar não vou, muito menos ao lado da polícia. Toda vez que vejo 

a foto do Joaquim dá um nó. Uma saudade. Sabe? Uma dor na vista. Um 

cisco no peito. Sem fim. Uma dor. Dor. Dor. Dor. Dor. (FREIRE, 2008, 

p.27)  
 

 Logo no início do texto para dar ênfase ao que a mulher pensa da paz: “A paz é uma 

desgraça. Uma desgraça”
206

, quando está fazendo a performance, Marcelino separa as sílabas, 

dando prolongamento a cada uma delas: “des-gra-ça”. O mesmo acontece em “A paz está 

proibida. Proibida.
207

”, em que o autor diz lentamente “ pro-i-bi-da”.  Já na frase “A paz 

parece brincadeira. A paz é coisa de criança”
208

, para ampliar essa mensagem, Marcelino 

cruza os braços e sua expressão é a de uma criança fazendo birra.   

Durantes suas performances, o contista mexe muito os braços e as mãos, seja para 

apontar algo, como sugere algumas expressões “lá, ali, aqui”, para expulsar “xô”, ou simular 

objetos, tal como aparece no conto “Da paz”. No trecho “Eu é que não vou. Atirar uma 

lágrima” (FREIRE, 2008, p. 25), o autor posiciona as duas mãos de forma que lembra alguém 
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usando uma arma. Já em “A paz fica bonita na televisão
209

”, o autor desenha com os dedos 

uma televisão no ar.  

No que diz respeito à indumentária, Marcelino costuma usar roupas do seu cotidiano 

mesmo e não figurinos. Com relação ao local e a ocasião, o autor geralmente faz suas 

performances em recitais, saraus, baladas literárias, cafés e livrarias.   

 Marcelino Freire também promove alguns eventos, como já dito anteriormente, em 

que outros artistas podem oralizar seus textos diante de um público. O seu projeto 

“AuTORES EM CENA”, por exemplo, tem como propósito transformar escritores em atores. 

Dessa forma, em vez de leituras se realizam apresentações teatrais e com toda uma estrutura 

cênica: diretores, sonoplastas, iluminação, músicos e fotógrafos. Escritores como Lourenço 

Mutarelli, Ferréz, João Silvérios Trevisan, Cínthia Moscovich, Micheliny Verunschk, dentre 

outros, foram desafiados, a partir desse projeto, a interpretar o próprio texto e ver a reação da 

plateia. Marcelino também criou o projeto QueBras (Que Brasil?)
210

 com o 

 objetivo de percorrer quinze capitais brasileiras, distante dos grandes centros e descobrir qual 

o espaço literário que vem se formando nesse contexto, quem são os autores e 

agitadores artísticos de cada região. Nas cidades visitadas, ele desenvolve uma oficina 

literária e ao fim dessa também realiza saraus e recitais, onde os artistas realizam suas 

performances. 

 Falar de Marcelino também é associá-lo ao grande evento que acontece desde 2006 

em São Paulo, a balada literária, cujo objetivo é fazer a “literatura sair das estantes, ir para as 

ruas, para os cafés, na companhia do leitor”.
211

 A balada conta com a presença de grandes 

escritores e têm em sua programação saraus, recitais, representações teatrais. Partindo desses 

pressupostos, notamos não só que Marcelino faz performance como também fomenta a 

realização dessa pelos artistas contemporâneos. 

A partir desses exemplos, notamos que a proliferação de festivais de literatura (saraus, 

conferências literárias) em todo o país, nos levam a acreditar “que o interesse da sociedade 

pela arte literária não apenas não se arrefeceu (a tão anunciada morte do livro) como 

aumentou nos últimos anos” (VIEIRA, A., 2008, p.09). O objetivo é “o de agregar escritores e 

leitores para congratularem juntos, para serem partícipes de um evento social que carrega o 

verniz ou o selo de um acontecimento cultural”
212

. A diferença é que desde as primeiras 
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décadas de 1900, na maioria dos casos, o acesso se dá mediante o pagamento, graças ao 

elemento “espetáculo”.  Nesse sentido, hoje não basta só ser amante da literatura mas também 

dispor de alguma condição financeira.  

 

3.5 - Índices de Oralidade: quando a voz ressoa na letra 

 

Paul Zumthor (2005, p.56) ao estudar a forma do corpus poético medieval, afirma que 

“é alguma coisa que está se fazendo pela mediação de um corpo humano; esse corpo através 

da voz, do gesto, do cenário onde ele se coloca, está em vias de realizar as sugestões contidas 

‘no texto’” [Grifo nosso]. Partindo desse pressuposto, consideramos que as sugestões de 

performance, tal como aparecia nos textos da Idade Média, também ressoam na escritura, ou 

seja,  compõem a forma literária, ordenam os elementos internos do texto de Castro Alves e 

Marcelino Freire. Ao lermos esses escritores, ainda que seja uma leitura silenciosa, “sentimos 

que uma voz vibra originariamente em sua [s] escritura [s] e que ela [s] exige [m] ser 

pronunciada [s]” (ZUMTHOR, 1997, p.40). Notamos que uma “energia transborda do texto”, 

utilizando as palavras de Zumthor  (2014). Os autores trabalham as palavras de forma a fazer 

do texto “uma epifania de voz viva, apesar dele e em aparente contradição com seu status de 

escritura” (ZUMTHOR, 1993, p.210).  

Para Zumthor (2014, p. 68) “a performance dá ao conhecimento do ouvinte-espectador 

uma situação de enunciação. A escrita tende a dissimulá-la, mas, na medida do seu prazer, o 

leitor se empenha em restituí-la. A compreensão passa por esse esforço”. A restituição da 

performance pode ser promovida pelas “marcas” (frases graficamente pensada para dar ritmo, 

por exemplo) pensadas pelo autor na preparação do texto. 

A leitura ‘literária’ não cessa de trapacear a leitura. Ao ato de ler integra-se 

um desejo de restabelecer a unidade da performance, essa unidade perdida 

para nós, de restituir a plenitude - por um exercício pessoal, a postura, o 

ritmo respiratório - pela imaginação. Esse esforço espontâneo, em vista da 

reconstituição da unidade, é inseparável da procura do prazer. (ZUMTHOR, 

2007: 67) 
 

Nesse sentido, a escrita caligráfica
213

, dentro das tradições escritas, tenta restaurar essa 

presença perdida, colaborando para reintegrar a leitura no esquema da performance. No 

século XIX, a pontuação “por sua relação com o médium gráfico no processo da escrita e com 

o médium fônico usado na oralidade, promove exatamente a integração entre o fônico e o 

gráfico, própria da leitura em voz alta” muito comum nesse período. A partir do século XX, as 
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gramáticas para manter os preceitos prosódicos, recomendaram o emprego de certos sinais 

gráficos que indicavam pausas e mudança de tonalidade. Dessa forma, a pontuação prosódica 

(relacionada à fala) ficou assim determinada: “a vírgula indica pequena pausa, o ponto e 

vírgula indica pausa maior que a vírgula; o ponto final exige repouso completo; o ponto de 

exclamação exige elevação da voz; as palavras entre parênteses devem ser pronunciadas com 

uma entoação diferente das outras” (GOMES, 2007, p.53).  Notamos que parte dessas regras 

funcionam nas obras dos escritores aqui estudados. Nos textos de Castro Alves e Marcelino 

Freire, encontramos marcas de vocalidade intencionais, quer dizer, são textos que foram 

escritos para ser lidos em voz alta e deixam transparecer isso na escrita. Os textos de ambos 

apresentam muita dramaticidade. A revolta desses escritores pelas injustiças cometidas contra 

os oprimidos é marcada graficamente, com exclamações na escrita de ambos e palavrões, no 

caso específico de Marcelino Freire, o que possibilita a sensação de que eles estão gritando, 

bradando, clamando por mudanças. 

No caso de Castro Alves, ele acreditava que os poemas ganhavam o mundo “mais da 

boca para os ouvidos que da página escrita para os olhos” (SILVA, A., 2006, p.164). Sendo 

assim, os escreveu para serem decorados e recitados. “Na maioria deles, tudo ajuda a 

memorização: os estribilhos, as repetições, os refrões, a insistência na redondilha maior, as 

rimas agudas, o mesmo verso terminar todas as estrofes, ou o último verso de uma quadra ou 

uma quintilha a repetir-se como o primeiro da seguinte
214

”.  Esse último aspecto, por 

exemplo, se faz presente no poema “Tragédias do lar”.   

E voz como um soluço lacerante 

Continua a cantar: 

"Eu sou como a garça triste 

"Que mora à beira do rio, 

"As orvalhadas da noite 

"Me fazem tremer de frio. 

 

"Me fazem tremer de frio 

"Como os juncos da lagoa; 

"Feliz da araponga errante 

"Que é livre, que livre voa. 

 

"Que é livre, que livre voa 

"Para as bandas do seu ninho, 

"E nas braúnas à tarde 

"Canta longe do caminho. [Grifos nossos] (ALVES, 1865, p.33). 

 

Os textos de Castro Alves, normalmente são cheios de exclamações, sinalizando que 

devam ser ditos em voz alta, bem alta. Um exemplo disso é o poema “Deusa incruenta”, 
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escrito em 14 de outubro de 1870,  e declamado numa noite de festa, em prol do Grêmio 

Literário.  

Rugiram de terror ao ver-lhe o rir sublime... 

O sátrapa, o chacal, a tirania, o crime... 

O abutre, o antro, o mocho, o erro, a escravidão! 

Disse a gruta p'ra o céu: "Que deusa é esta ingente?" 

O espaço respondeu: "É a Diva do Ocidente!... 

A consciência do mundo! o Eu da criação!" 

 

E quando Ela surgiu, — os pólos se abraçaram! 

O Zênite e o Nadir, — surpresos, se escutaram! 

O Norte - ouviu, chorando, o soluçar — do Sul! 

O abafado estertor do servo miserando, 

Da deusa no clarim gigante reboando, 

Clamou da terra — verde... ao firmamento — azul! ... 

 

Uma noite... no chão da Grécia - peregrina, 

A Deusa ajoelhou... da poeira divina 

O fantasma de Homero então viram surgir! 

"Ainda viajar" diz o velho em assombro... 

"Quem és? "Eu sou teu guia... Encosta-te ao meu ombro." 

— "Então, levas-me longe?" — "Eu levo-te ao porvir!" 

 

No forum colossal da sempiterna Roma 

De Cícero a figura apaixonada assoma 

E de novo retumba o verbo atroador... 

Tem hoje por tribuna imensa — a eternidade, 

Por Forum o universo! é plebe — a humanidade! 

A seus pés as nações! os séculos — em redor! 

 

Nesse poema é importante observar que os diálogos já insinuam uma situação 

performática. Como nem sempre as falas são introduzidas, anunciadas por uma espécie de 

narrador, há a necessidade de que na hora da declamação a vocalização de cada personagem 

soe diferente. Tal como como no excerto que acabamos de ver: “Quem és? Eu sou teu guia... 

Encosta-te ao meu ombro."/ — "Então, levas-me longe?" — "Eu levo-te ao porvir!". O autor 

também sugere o tipo de voz quando diz no seguinte verso: “Clamou da terra — verde... ao 

firmamento — azul! ...”. Como se sabe, uma voz que clama é uma voz que exclama em voz 

alta.  Em outros poemas, há versos que também sugerem o tipo de voz, tais como em:  

De um lado, uma negra escrava 

 Os olhos no filho crava,  

Que tem no colo a embalar...  

E à meia voz lá responde  

Ao canto, e o filhinho esconde,  

Talvez pra não o escutar!  

 

"Minha terra é lá bem longe,  

Das bandas de onde o sol vem;  

Esta terra é mais bonita,  
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Mas à outra eu quero bem!” ( Em: Canção do Africano) 

 

Então, no meio de um silêncio lúgubre,  

Solta este grito a legião da morte:  

"Aonde a terra que talhamos livre,  

Aonde o povo que fizemos forte?  

Nossas mortalhas o presente inunda  

No sangue escravo, que nodoa o chão. 

 Anchietas, Gracos, vós dormis na orgia,  

Da lua pálida ao fatal clarão. (Em: A visão dos mortos) 

 

É preciso partir, aos horizontes  

Mandar o grito errante da vedeta. 

 Ergue-te, ó luz! — estrela para o povo,  

— Para os tiranos — lúgubre cometa. (Em: Adeus, meu canto) 

 

E o senhor que na festa descanta  

Pare o braço que a taça alevanta,  

Coroada de flores azuis.  

E murmure, julgando-se em sonhos:  

"Que demônios são estes medonhos,  

Que lá passam famintos e nus?" (Em:  Bandido Negro) 

 

E tu me dizes, pálida inocente,  

Derramando uma lágrima tremente, 

 Como orvalho de dor
215

:  

Por que sofres? A selva tem odores, 

 "0 céu tem astros, os vergéis têm flores,  

"Nossas almas o amor". (Em: Confidências)  

 

Dessa forma, Castro Alves à medida que  sinaliza emoções, tipos de vozes,  sugere 

também o que em teatro se conhece por micro-rubrica subjetiva ou didascálias, que são 

indicações de cena que descrevem os estados emocionais das personagens e o tom dos 

diálogos e falas.  

Os versos do referido poeta também se caracterizam por serem muito musicais, “lento 

ou apressado, breve ou longo, conforme pedia o tema e queria a voz” (SILVA, A., 2006, p. 

178). Sendo assim, ao declamar os poemas líricos nos saraus,  a voz era mais baixa e contida, 

mas sempre expressiva e sonora. Na noite do dia 7 de setembro de 1868, o poeta recitou, com 

voz vibrante, alta e cheia de emoção um dos seus poemas mais famosos “Tragédia do mar”, 

intitulado posteriormente de “O navio negreiro”. A declamação daquela noite “causou 

tamanho impacto, tamanha comoção e tantas lágrimas indignadas nos que o ouviram naquela 

noite” (SILVA, A., 2006, p.97). Uma leitura atenciosa revela-nos os segredos desse texto. O 

poema é composto de seis movimentos, que, por sua vez, pede uma inflexão diferente, 

contribuindo, assim, para a comoção do público ouvinte/leitor. O poema começa com “um 
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largo quase solene, no qual o poema, com a sonoridade das palavras, nos faz ver”
216

 e a  

maioria das vogais é alongada, para que cada verso, seja lido mais lentamente e depois cresça, 

proporcionando a sensação do alto mar em movimento:  

'Stamos em pleno mar... Doudo no espaço  

Brinca o luar — dourada borboleta;  

E as vagas após ele correm... cansam 

 Como turba de infantes inquieta. 

 

 'Stamos em pleno mar... Do firmamento 

 Os astros saltam como espumas de ouro...  

O mar em troca acende as ardentias, 

 — Constelações do líquido tesouro...  

 

'Stamos em pleno mar... Dois infinitos 

 Ali se estreitam num abraço insano,  

Azuis, dourados, plácidos, sublimes...  

Qual dos dous é o céu? qual o oceano?...  

(ALVES, 2013, p.94) 

 

O segundo movimento, dedicado aos marinheiros, tem um tom de alegria e vivacidade. As 

décimas em redondilhas maior dão a impressão de uma canção popular (SILVA, A., 2006).  

Que importa do nauta o berço, 

 Donde é filho, qual seu lar?  

Ama a cadência do verso  

Que lhe ensina o velho mar!  

Cantai! que a morte é divina! 

 Resvala o brigue à bolina 

 Como golfinho veloz.  

Presa ao mastro da mezena  

Saudosa bandeira acena  

As vagas que deixa após.  

 

Do Espanhol as cantilenas 

 Requebradas de langor,  

Lembram as moças morenas,  

As andaluzas em flor!  

Da Itália o filho indolente 

 Canta Veneza dormente,  

— Terra de amor e traição,  

Ou do golfo no regaço 

 Relembra os versos de Tasso,  

Junto às lavas do vulcão!
217

  
 

Já no terceiro movimento do poema, o olhar do espectador pode ser comparado a um zoom de 

uma câmera, que começa a descer lá do alto, onde avistava o barco bem pequeno, e vai 

descendo, se aproximando até enxergar ao convés do barco. As reticências, por sua vez, criam 

a expectativa apropriada para o núcleo do poema, dão um ar de suspense. 
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Desce do espaço imenso, ó águia do oceano!  

Desce mais ... inda mais... não pode olhar humano 

 Como o teu mergulhar no brigue voador!  

Mas que vejo eu aí... Que quadro d'amarguras!  

É canto funeral! ... Que tétricas figuras! ...  

Que cena infame e vil... Meu Deus! Meu Deus! Que horror!]
218

 

  

As locuções adjetivas “Meu Deus! Meu Deus! Que horror” são bastante expressivas. 

Lembrando que as interjeições são compreendidas pelos gramáticos: “como a expressão com 

que traduzimos os nossos estados emotivos” (BECHARA, 1999, p.30). Assim, ela pode nos 

remeter à expressão de dor ou alegria. No exemplo em questão, ela salienta o espanto do 

poeta diante de tanta crueldade.  

No quarto movimento do poema, a cena é dolorosa e dramática em detrimento da 

descoberta do poeta, e a seleção vocabular contribui para essa construção. Toda harmonia do 

primeiro e segundo movimento é substituída por “uma orquestra”:  “o tinir de ferros”, “o 

estalar do açoite”, por uma dança, “ouvem-se gritos”, choros, “gritos, ais, maldições, preces 

ressoam”, e de tudo isso “ri-se Satanás”.  Nessa quarta parte, há, ainda, a introdução da fala 

do capitão, que pede do leitor uma entonação diferente, para diferenciá-la da voz do poeta: 

“Vibrai rijo o chicote, marinheiros! Fazei-os mais dançar!...” (ALVES, 2013, p.99). A ordem 

cruel vinda do capitão, também sugere que a voz deva ser alta, vibrante.  

Na quinta parte, inicialmente tem-se uma mudança de tom porque agora o poeta se 

dirige a Deus, o tom, portanto, é de súplica:  

Senhor Deus dos desgraçados!  

Dizei-me vós, Senhor Deus!  

Se é loucura... se é verdade  

Tanto horror perante os céus?! 

 Ó mar, por que não apagas  

Co'a esponja de tuas vagas  

De teu manto este borrão?...  

Astros! noites! tempestades! 

 Rolai das imensidades!  

Varrei os mares, tufão!
219

 

 

A resposta é dada com um tom de melancolia e pesar:  

São os filhos do deserto,  

Onde a terra esposa a luz.  

Onde vive em campo aberto  

A tribo dos homens nus... 

 São os guerreiros ousados  

Que com os tigres mosqueados  

Combatem na solidão.  
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Ontem simples, fortes, bravos. 

 Hoje míseros escravos,  

Sem luz, sem ar, sem razão
220

. . . 
 

Chama a atenção em toda a obra de Castro Alves, a forte presença de reticências. E 

lembramos que uma das razões para utilizar essa pontuação é remeter na linguagem escrita a 

sensações próprias da linguagem falada. No trecho anterior, refere-se à tristeza diante da 

situação de escravização.  

No sexto movimento, o poeta evoca os heróis Andrada e Colombo para salvar o país 

da escravização, vista por ele como uma mancha na sociedade. Esse poema é um dos maiores 

exemplos da grandiloquência de sua poesia oratória.  

Levantai-vos, heróis do Novo Mundo... 

Andrada! arranca este pendão dos ares! 

Colombo! fecha a porta dos teus mares!
221

  
 

A marca da voz na produção escrita de Marcelino Freire, por sua vez, opera segundo 

vários eixos. Aparece pelas afirmações breves, entrecruzadas por exclamações, expressões 

imperativas,  um vocabulário restrito e condensado, provocando inclusive um obscurecimento 

de sentido e uma vulgaridade de tom que dá a impressão de conversa ou confissão. Essas 

características são o que define o primeiro eixo descrito por Zumthor (1993), relacionado às 

qualidades sintáticas e lexicais. Em toda a narrativa de Marcelino é possível encontrar essas 

características. No conto “Vaniclélia”, do livro Contos Negreiros, a título de ilustração desse 

eixo, numa espécie de desabafo a protagonista argumenta porque prefere a antiga vida de 

prostituição à vida de casada: 

Casar tinha futuro. Mesmo sabendo de umas que quebravam a cara. O gringo 

era covarde, levava para ser escrava. Mas valia. Menos pior que essa vida de 

bosta arrependida. De coisa criada. Qual é a minha esperança com esse 

marido barrigudo, eu grávida? Que leite ele vai construir? [...] Agora que 

valor me dá esse belzebu? Quanto vale ele ai na praça? Pergunta, pergunta. 

A vida dele é me chamar de piranha e vagabunda. E tirar sangue de mim. 

Cadê meus dentes? Nem vê que eu tô esperando uma criança. Agora, disso 

ninguém tem ciência. Ninguém dá um fim (FREIRE, 2012, p.41).  

 

É possível observar, portanto, as afirmações breves (“Casar tinha futuro”), as expressões 

imperativas (“pergunta, pergunta”), a vulgaridade de tom (“vida de bosta arrependida”; “ a 

vida dele é me chamar de piranha e vagabunda”).  

O segundo eixo que mostra os índices de oralidade no texto está relacionado com a 

sintaxe e a retórica. Diz respeito “ao uso dos tempos verbais e aos jogos de mascaramento ou 
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de perspectiva que ele permite” (ZUMTHOR, 1993, p.208). No contos do escritor 

pernambucano, a recorrência do verbo no presente (temos sempre a impressão de que alguém 

está gritando no momento em que se está lendo) assegura “a permanência de uma palavra-

testemunha” e a permanência da “instância da enunciação, a presença carnal e a continuidade 

da voz”
222

. Esse eixo também se caracteriza pelo uso de interrogações, exclamações, 

travessões e apóstrofe, o que, na situação performática indicam a entonação, os gestos, a 

mímica. É o que podemos observar no conto “Nação Zumbi”, em que chama a atenção a 

quantidade de interrogações utilizadas com o propósito sinalizar a indignação do protagonista 

ao ser impedido de vender o seu próprio rim para não morrer de fome:  

Por que vocês não se preocupam com os meninos aí, soltos na rua? Tanta 

criança morta e inteirinha, desperdiçada em tudo que é esquina. Tanta córnea 

e tanta espinha. Por que é que não se aproveita nada no Brasil, ora bosta? 

Viu? Aqui se mata mais que na Etiópia, à mingua. Meu rim ia salvar uma 

vida, não ia salvar? Diz, não ia salvar? Perdi dez mil, e agora? (FREIRE, 

2012, p.55).  
 

Uma característica marcante da narrativa freireana, e que podemos observar nesse 

trecho, é o chamamento por um receptor não identificado, o que nos leva a pensar que é o 

próprio leitor, convocado a uma atitude ética diante do desabafo ou confissão do personagem. 

É o que também acontece no poema de Castro intitulado “Tragédia do lar”, no trecho que 

segue: Leitor, se não tens desprezo/ De vir descer às senzalas,/ Trocar tapetes e salas/ Por um 

alcouce cruel,/ Que o teu vestido bordado/ Vem comigo, mas ... cuidado .../ Não fique no chão 

manchado,/ No chão do imundo bordel. 

Como a estética das narrativas freireanas são pensadas tendo em vista a performance 

poética, já na escrita o autor também determina o ritmo, a pulsação e a dramaticidade para 

interpretação do texto. Essa configuração desemboca num “fluxo sonoro (...) que parece 

orientar o próprio fluir da narração (...) numa espécie de palavra puxa palavra” (TEIXEIRA, 

2008, p.141).  

eu escrevo mesmo em voz alta, gosto de falar, de “rezar” os meus textos. 

Esse romance mesmo, Só o pó, eu não me canso de reler, de interpretá-lo 

pela casa, como se eu estivesse “cantando” o texto. A prosa só me convence 

quando passa por esse teste sonoro. Todo mundo que escreve deveria fazer 

isto: ouvi, em bom e alto som, o que está colocando no papel. Isso determina 

ritmo, pulsação, dramaticidade do texto. Eu escrevo de ouvido... Eu escrevo 

com o corpo inteiro. Nunca conto uma história, eu “componho” uma 

história, entende? [Grifos nossos]
223
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Em Marcelino Freire, a oralidade se apresenta em outra perspectiva também. O autor 

se preocupa em construir a voz de cada narrador-personagem a fim de identificá-los 

socialmente (FERRAZ, 2009). Marcelino, portanto, nas palavras de Zilá Bernd (1987, p.22), 

“rompe com os contratos de fala e escrita ditados pelo mundo branco”. O repertório lexical foi 

apanhado não na casa-grande, mas na periferia, na favela. Como os sujeitos são 

marginalizados, a linguagem também é a marginalizada: com palavrões, fragmentação da 

sintaxe, repetições, forte marcas de oralidade. De acordo com  Auriclélio Souza (2011, p.5): 

“reconhecendo as dificuldades de reprodução de certas marcas da oralidade no plano da 

escrita, alguns contos podem provocar no leitor inclusive, a sensação de desnorteamento 

(ausência de pontuação, junção de períodos, sequencia repetida de termos, interrupções, 

abreviações, supressões etc)”. A ausência de pontuação e a junção de períodos é notório no 

seguinte trecho de “Curso superior”:  

O meu medo é entrar na faculdade e tirar zero eu que nunca fui bom de 

matemática fraco no inglês eu que nunca gostei de química geografa e 

português o que é que eu faço hein mãe não sei. O meu medo é o preconceito 

e o professor ficar me perguntando o tempo inteiro por que eu não passei por 

que fiquei olhando aquela loira gostosa o que é que eu faço se ela me der 

bola hein mãe não sei (FREIRE, 2012, p.97) 

 

Já no conto Vaniclélia, por exemplo, o “u, hum” é uma marca de oralidade e também 

de performance porque ela normalmente vem acompanhada de um gesto positivo com a 

cabeça. Contudo, a protagonista não está concordando com a possibilidade de continuar 

morando com o marido. O “u, hum”, tem uma função justamente contrária, o de negação, é 

usado para repreender alguém que a critica e que no texto não se sabe quem é. 

U, hum. Agora eu ter que aguentar esse bebo belzebu. O que é que ele me 

dá? Bolacha na desmancha. Porradela na canela. Eu era mais feliz antes. 

Quando o avião estrangeiro chegava e a gente rodava no aeroporto. Na boca 

quente da praia. Pelo menos um príncipe me encantava. Naquele feitiço de 

sonho. De ir conhecer outro lugar, se encher de ouro. Comprar aliança. 

U,hum. 

 

Para  Miguel Conde (2010), o repertório de vozes/posturas em Marcelino Freire pode 

ser classificado em dois: um estridente e acelerado, no qual a fala significa afronta e desafio, e 

outro deambulatório, melancólico, que anuncia uma espécie de dor silenciosa. Todos os 

contos de Contos Negreiros pertencem ao primeiro tipo vocal. Caracterizados pelas frases 

partidas, seguida dos pontos finais bruscos e “remendadas por adições sucessivas que fazem o 

texto soluçar em ‘e’” (CONDE, 2010, p.52), como no conto “Esquece”: “violência são essas 

buzinadas e essa fumaça e o trânsito parado e outro carro que não entende que se dependesse 
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da gente o roubo não demoraria essa eternidade atrapalhando o movimento da cidade” 

(FREIRE, 2012, p.32, grifos nossos).  

 No conto “Coração”, as coisas são ditas em pedaços, quase uma palavra por vez: 

“Bicha devia nascer sem coração. É, devia nascer. Oca. É, feito uma porta. Ai, ai. Não sei se 

quero chá ou café. Não sei. Meus nervos à flor de algodão. Acendo um cigarro e vou assistir 

televisão. Televisão. O especial de Roberto Carlos todo ano. Ai, que amolação! (FREIRE, 

2012, p.59). Nesse mesmo conto a oração “É, devia nascer sem coração”, bem como em 

“Trabalhadores do Brasil”, a frase “tá me ouvindo bem?” se estende por páginas, acumulando 

irrupções. Nessas narrativas,   

Há um certo desespero, mas, ao mesmo tempo, uma embriaguez alegre com 

as palavras. Em vez de seguir caminho compenetrada para bater ponto e 

“cumprir seu papel”, a narração se entrega a impulsos do momento, cedendo 

ao prazer do trocadilho, da rima e da aliteração, construindo dessa maneira 

formulações de aparência algo circunstancial, que sugerem um grau de 

improviso e espontaneidade em sua composição (CONDE, 2010, p.52).  

 

Em “Totonha”, por sua vez, na visão de Conde, encontra-se simultaneamente uma voz 

afirmativa e hesitante, próxima de fragmentos, posto que é dito um desabafo por vez. Isso 

posto, é importante também notar que esse tipo de organização do discurso dá o efeito de 

instantaneidade:  

Capim sabe ler? Escrever? Já viu cachorro letrado, científico? Já viu juízo de 

valor? Em quê? Não quero aprender, dispenso. Deixa pra gente que é moço. 

Gente que tem ainda vontade de doutorar. De falar bonito. De salvar de vida 

pobre. O pobre só precisa ser pobre. E mais nada precisa. Deixa eu, aqui no 

meu canto. Na boca do fogão é que fico. Tô bem. Já viu fogo ir atrás de 

sílaba? (FREIRE, 2012, p.79).  

 

Por fim, consideramos que essas análises quanto ao índice de oralidade nos textos de 

Castro Alves e Marcelino Freire corrobora com ideia de Zumthor de que a performance ressoa 

na escrita, o que contribui para que as interpretações desses textos perpassem a 

contemporaneidade dos escritores e continuem a ser “performizados” por novas gerações de 

leitores.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“A literatura é um exercício de pensamento; a 

leitura, uma experimentação dos possíveis.” 

(COMPAGNON, 2009, p.66) 

Durante um tempo construiu-se a ideia de que cabia à literatura enaltecer a beleza, a 

vitória, o que há de belo, romântico, harmonioso e gracioso. Contudo, quando pensamos 

numa literatura inspirada na realidade social, percebemos que, dessa forma, se acaba 

omitindo, negando a dinâmica verdadeira das relações sociais, nas quais a maioria dos sujeitos 

é subalterna e seus pontos de vista silenciados. Partindo dessa reflexão, surgem narrativas que 

contestam essa forma de fazer literatura, introduzindo sujeitos e discursos socialmente 

“invisíveis” até então. É o exemplo de Os Escravos (1863-1870) de Castro Alves e Contos 

Negreiros (2005) de Marcelino Freire, que exploram as situações de violência, formas de 

relacionamento e valores dos grupos socialmente excluídos.  

Nesta pesquisa, analisamos a “transfiguração estética do real” nas obras supracitadas. 

Observamos que Castro Alves e Marcelino Freire, apesar da distância temporal, escreveram 

seus textos partindo de uma mesma realidade histórica e social no Brasil: a marginalização da 

população negra. Vale ressaltar que só destacamos esses fatores sociais porque eles 

funcionam como “formadores de estrutura” nas referidas obras. Sendo assim, reconhecemos, 

pois que “a obra poética sempre foi a formalização de um conteúdo, que só existe e alcança o 

tipo de efeito que lhe é próprio naquela forma” (COMPAGNON, 2009, p.88). A vontade de 

mobilização social, o engajamento contra o racismo, o preconceito e a opressão criaram, no 

caso dos referidos escritores, textos intensos adequados para a performance, que, por sua, vez 

pode contribuir para ocasionar grandes perturbações emotivas no ouvinte. Para amplificar a 

mensagem que segue impressa, Castro Alves e Marcelino Freire através da performance 

atingem uma unidade entre a voz, o corpo e o sentimento expresso em seus textos. Em suas 

apresentações “percebemos a materialidade, o peso das palavras, sua estrutura acústica e as 

reações que elas provocam em nossos centros nervosos” (ZUMTHOR, 1993, p. 87). Temos, 

portanto, não só uma voz que fala, mas uma expressão corporal e então a “leitura torna-se 

escuta, apreensão cega dessa transfiguração, enquanto se forma o prazer, sem igual”
224

. 

A tradição do texto voltado para a leitura em voz alta, com o tema da negritude, teve 

como grande representante no século XIX Castro Alves e permanece neste século nas vozes 
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de Miró e Marcelino Freire, para citar apenas dois exemplos. Naquele contexto, o poeta dos 

escravos declamava nos teatros e praças públicas para convencer a sociedade de que era 

preciso abolir a escravidão, aqui o contista pernambucano faz suas performances - tendo 

como respaldo sua ampla experiência no teatro - em saraus, congressos e festivais de 

literatura, com o objetivo de chamar a atenção para a experiência daqueles que são minorias 

políticas. Para tanto, os autores tentaram transmitir na escrita a pulsação, a dureza, as 

contradições e perturbações, o sentimento mais urgente da vida. Por isso, ao ler estes textos, o 

leitor tem a sensação de que uma voz está gritando, de que há uma energia pulsando nas 

letras.  

O mérito de Castro Alves está em escrever, na sua condição social, sobre negros  

escravizados, numa época de profundo descaso quanto à humanidade destes. Ele, nas palavras 

de Antonio Candido (1975, p.277) 

se tornou poeta por excelência dos escravos ao lhe dar, não só um brado de 

revolta, mas uma atmosfera de dignidade lírica, em que os seus sentimentos 

podiam encontrar amparo; ao garantir à sua dor, ao seu amor, a categoria 

reservada aos do branco, ou índio literário.  

  

Assim, com sua poesia social, marcada pelo estilo retórico, próprio da terceira fase do 

Romantismo, este poeta rompeu com muitos preconceitos da época e contribuiu para dar 

visibilidade à população negra em situação de escravização. Marcelino Freire, por sua vez, 

constrói falas marginalizadas para representar sujeitos também marginalizados, com o 

objetivo de denunciar a situação de opressão à qual são submetidas às minorias políticas no 

Brasil. O autor se encaixa, portanto, naquilo que Candido (2000) denominou de literatura 

social ou empenhada.  

Dessa forma, embora não estejam na condição de sujeitos escravizados, Castro Alves e 

Marcelino Freire tentam ecoar vozes negras, ainda que através de letras brancas. Isso porque, 

no caso do poeta oitocentista, que tem herança africana, os seus versos são brancos na poesia, 

visto que faz parte de uma tradição literária hegemônica, e negros no coração, como cantou 

Vinícius de Moraes sobre o samba brasileiro; Marcelino Freire, por seu turno, também se 

insere numa tradição branca e elitizada, apesar de imprimir marcas linguísticas típicas do 

linguajar do povo marginalizado e de ele próprio ter uma origem pobre, o que o aproxima do 

Outro por ele representado. Foi pela conjugação da condição social e racial dos autores e da 

escrita que eles produzem, pois, que esta dissertação se prestou a examinar de que forma eles 

realizam – por meio de um exercício de ver, sentir e falar, através da performance, como 

Outro – o que chamamos de vozes negras, letras brancas. 
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Por fim, apostamos, no caráter libertador de Contos Negreiros e Os escravos, por 

serem narrativas que provocam uma curiosidade natural sobre a má sorte alheia e a partir da 

qual podemos redefinir o nosso próprio lugar (FERRAZ, 2009). Acreditamos, que as obras de 

Marcelino Freire e Castro Alves são leituras imprescindíveis por trazerem um contra-discurso 

daqueles que são, com frequência, silenciados pelas elites e que, por isso, merecem outros 

estudos e olhares críticos sobre questões que agora não fomos capazes de perceber ou foram 

mal compreendidas.  
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Anexo A- Fotografia de Clélia Brasília da Silva Castro, mãe do poeta Castro Alves. 

Disponível no acervo do Museu Castro Alves, localizado no município de Cabaceiras do 

Paraguaçu (BA).  
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B- Fotografia de Adelaide Alves, a irmã de Castro Alves. Disponível no acervo do Museu 

Castro Alves, localizado no município de Cabaceiras do Paraguaçu (BA). 
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C- Fotografia de Amélia Alves, irmã de Castro Alves. Disponível no acervo do Museu Castro 

Alves, localizado no município de Cabaceiras do Paraguaçu (BA). 
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D- Fotografias de Castro Alves. 

 

Disponível no site: http://casadecastroalves.com/tag/castro-alves/ 



146 
 

 

Disponível no site: http://casadecastroalves.com/tag/castro-alves/ 




