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Resumo: É notório o fato de estarmos vivenciando, em nossa contemporaneidade, um culto ao 

sofrimento. Tal fato resulta, quiçá, de um processo de subjetivação característico da pós-

modernidade, marcado por excessos narcísicos, cujos sintomas mais expressivos são o 

desamparo e a violência, os quais conduzem o sujeito a experiências de angústia frente à própria 

vida. Essa conjuntura explicita, de certo modo, o apego e o fascínio humanos à dor, extraindo, 

das brumas da moralidade, uma dimensão sádica que, antes dissimulada e encoberta, ganha, 

doravante, espaço e notoriedade. Somos sujeitos em busca de referências, de (re)elaborações, e 

a nossa cultura parece experienciar um momento de falência ética, que nos impõe um contato 

mortífero com a dor e o vazio, chegando, por vezes, à aniquilação do próprio desejo, em 

decorrência de um mais gozar. Sem dúvida, essas reflexões nos arremessam à conclusão de que, 

em nosso tempo, a Cultura, em sua relação suplementar com a natureza humana, incorpora de 

forma desmedida componentes cada vez mais perversos. Assim, numa integração entre arte e 

psicanálise, propomo-nos a discutir, por meio da utilização dos postulados freudianos acerca da 

perversão, como se tecem os laços tanáticos no contemporâneo, utilizando, para isso, a 

metaforização desses impulsos destrutivos na canção “Assum Preto”, composta por Humberto 

Teixeira, e eternizada na voz de Luiz Gonzaga.  

Palavras-chave: Assum Preto. Literatura. Psicanálise. 

 

Abstract: It is notorious the fact, we live in our contemporary society, a suffering worship. This 

fact comes from a characteristic subjectivity process of post-modernity, marked by narcissistic 

excesses, of which the most expressive symptoms are helplessness and violence, which conduct 

the subject to anguish experiences face his own life. This conjuncture explains, in such a way, 

the human attachment and fascination to sorrow, extracting from mist of morality, a sadist 

dimension, before, dissimulated  and covered, it gains, henceforth, space and notoriety. We are 

subjects in search of references, (re) elaboration, and our culture seems to experience a moment 

of ethics failure, that enforce us a deadly contact with  sorrow and emptiness, reaching, 

sometimes, to the annihilation of our own wish, due to one more enjoyment. No doubts, these 

reflections lead us to the conclusion of, in our time,  the Culture, in its supplemental relationship 

with human nature  embodies in a inordinate form components more and more perverse. So,  in 

a integration between art and psychoanalysis, we propose to discuss, by means of the utilization 

of Freud's postulates about the perversion, how it constructs the tanatic laces in the 

contemporary, using for this, the metaphorization of these destructive impulses in the song 

"Assum preto", composed by Humberto Teixeira, and eternized in Luiz Gonzaga's voice.  
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Introdução 

 

Em nossa contemporaneidade, cada vez mais, o mal-estar social vem se 

afastando daquele conceito cunhado por Freud em sua teoria psicanalítica, bem como 

assumindo constantemente novas configurações. Essa constatação, que, a priori, não é 

exclusiva de nosso tempo, vem ganhando cada vez mais respaldo, atingindo maior grau 

de veracidade a partir da segunda metade do século XX, tornando-se, no início do 

século XXI, uma verdade latente para descrição daquilo que vem a ser o ambiente pós-

moderno.  

O teor de permissidade que os atos de violência vêm ganhando em nossa 

sociedade caracterizam substancialmente as novas configurações da subjetividade atual. 

Como resultado dessa permissividade em relação aos impulsos esboçados de forma 

desmedida, temos como resultado, quase sempre, o sofrimento. Quando não é um 

sofrimento movido pelas mãos de um sujeito perverso — objeto e alvo do prazer sexual 

perverso sadomasoquista —, trata-se de uma dor com relação ao desamparo primordial 

a que todos nós fomos sujeitos ao sermos lançados nesse mundo, e que podemos 

nomear como sendo uma dor de ordem subjetiva do sujeito.  

Neste trabalho, objetivamos analisar a letra da canção Assum Preto, de Luiz 

Gonzaga e Humberto Teixeira, no intuito de dar forma às dores que ali se encontram, 

direcionando-nos sempre para a sistemática que aponta a experiência da dor presente 

nos traços de cada um dos personagens da narrativa, utilizando-nos, para isso, 

postulados psicanalíticos acerca da dor subjetiva; aquela que “ocorre sem agressão aos 

tecidos, ou seja, quando o motivo que a desencadeia não se localiza na carne, mas no 

laço entre aquele que ama e seu objeto amado (NASIO, 2007, P.17)”.  

Todavia, ao passo que também se encontram vestígios de uma relação de 

objetificação de um sujeito por outro — no caso, a utilização da dor do assum preto pelo 

eu lírico com fins meramente exemplificativos, onde não existe uma relação de 

profundidade afetiva ou emocional —, cabe-nos, também, circunstanciar o 

funcionamento perverso que se localiza nas entrelinhas do texto, a fim de que possamos 

esmiuçar todos os elementos referentes à dor presentes na narrativa.  
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Considerações acerca da dor  

 

Para a psicanálise freudiana, a dor é uma marca da existência das pulsões em 

nosso corpo. Para ela, a dor psíquica seria equivalente à dor física, no que se refere à 

reação do real à perda de um objeto (Freud, 1977 [1926]). Em sua obra O ego e o id, 

Freud (1976 [1923]) revela-nos, ainda, que a dor, ao que parece, possui uma função 

importante no processo de reconhecimento de nosso corpo, no que se refere ao modo 

como reconhecemos a ação do mundo sobre nós (p.40).  

Em nossa contemporaneidade, a dor parece não ser mais apenas um sintoma que 

se manifesta no corpóreo, mas, cada vez mais, torna-se um sintoma que pulsa dentro de 

nossa alma, por mais poético que pareça. Indo além, percebemos que ela, a dor, adentra 

num nível sentimental que beira a constatação do terror que é não poder ser o outro, e 

estar preso ao que si é. Ou seja, a dor adquire o status de ser um agente de resgate 

daquilo de mais absurdo sobre nossas próprias vidas, como uma forma de resposta caso 

beiremos o esquecimento daquilo que somos: incompletos.   

A afirmação acima pode ser evidenciada, claramente, pela matéria-prima do 

romantismo. A dor do escritor romântico, melancólica por excelência, sendo aquilo que 

de mais íntimo ele tinha, sua experiência pessoal, que somente ele sentia e possuía, e 

ninguém mais, diferenciava-o dos demais escritores. É justamente por essa dor que o 

escritor acreditava em sua existência, em sua unidade. É o que nos afirma Tiburi (2008) 

ao postular que: 

 

A dor, já foi o nome do “eu” no romantismo, corrente de pensamento 

e estilo de vida que desde o século XIX e pelo século XX afora criou 

seitas e adeptos nas artes, na literatura, mas também na vida. 

Novamente a dor retorna em amálgama com o eu à cultura definindo o 

eixo da depressão que, se para muitos é patologia e medicável, não 

podemos esquecer que é, acima de tudo, desajuste existencial. 

(TIBURI, 2008) 

 

 

Hoje, na chamada pós-modernidade, há os que afirmam que, nos atuais moldes 

da sociedade em que (sobre)vivemos, devem-se formular novos modelos para analisar 

tais mudanças; que sejam capazes de abarcar as novas leituras e interpretações 

possíveis, tendo em vista o fato de que, notoriamente, existe uma forte tendência ao 
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culto à violência e à crueldade em suas mais diversas representações, por mais 

imperceptível que possa ser, e que surge cada vez mais, e com maior frequência, nas 

narrativas literárias, nas composições musicais, no cinema e na televisão. 

 

 

O canto de dor do assum preto 

 

Assum Preto é uma composição de Humberto Teixeira que foi eternizada na voz 

de Luiz Gonzaga. É uma canção que, assim como são praticamente todas as canções 

cantadas pelo rei do baião, constitui uma verdadeira narrativa acerca da vida cotidiana 

no sertão nordestino. Nos versos de Assum Preto, vemos uma descrição dramática das 

dores de dois personagens: a de um eu lírico, que narra em 1ª pessoa sua dor pela perda 

de um grande amor, e o pássaro assum preto, cuja dor serve como elemento análogo 

para a metaforização da dor deste eu lírico.  

O texto se inicia por meio de uma descrição bucólica da expressiva beleza que 

possui o cenário do sertão após as chuvas; momento em que a paisagem seca e cinzenta 

ganha tons mais esverdeados, mais “doces” e “suaves”. Nos dois primeiros versos da 

canção, o cenário nos remete à alegria da esperança renovada, contudo, nos dois versos 

subsequentes, o eu lírico nos revela que um personagem desse cenário, o assum preto, 

não pode usufruir plenamente de tal momento, pois não pode presenciar, nem se alegrar 

diante da esperança que os demais sertanejos vivenciam, tendo em visto o fato de estar 

cego, como é possível evidenciar no trecho que segue: 

 

 
Tudo em vorta é só beleza 

Sol de abril e a mata em frô 

Mas assum preto, cego dos óio 

não vendo a luz, ai, canta de dor. 

 

 

Notemos que existe, nesta primeira estrofe, um jogo antagônico entre os termos 

beleza e dor, precipitando o que viria a ser descrito na narrativa como uma espécie de 

catarse
3
. Mediante a simbiose ocasionada pela identificação do eu lírico com a dor que 

                                                             
3
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o terror, ao mesmo tempo. Esse termo abarcaria na ação trágica, e nas emoções dramáticas, por 

exemplo, na narração de mitos, diversos acontecimentos que ocorrem de forma a causar uma reviravolta 

na história, ou melhor, um infortúnio para seu personagem principal – de alegre para triste; de triste para 
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o pássaro disponhe, observemos, então, que a cegueira do pássaro é uma dor subjetiva, 

oriunda de uma violência que o impede de poder ver a beleza das coisas e de regozijar-

se com elas. Todavia, a primeira estrofe não comporta, em seus versos, a completude da 

significação da dor sentida pelo pássaro.  

É a partir da leitura da segunda estrofe que nos deparamos com o motivo da dor 

subjetiva que constitui o personagem assum preto, e que o impede de desfrutar do 

período mais “doce” do sertão. A partir deste ponto, surge a necessidade de que 

ponderemos o fato de que existem, primordialmente, dois tipos de dores: uma tem 

origem na determinação de uma lesão visível e concretamente estabelecida em nosso 

corpo; a outra, mais complexa do ponto de vista psíquico, também se manifesta 

fisicamente em nosso corpo, todavia, resulta necessariamente de uma perturbação de 

ordem subjetiva. No caso da dor específica que acomete o personagem assum preto, 

existe uma ambivalência de ambas as dores acima assinaladas, tendo em uma dor física, 

existente devido a uma cegueira, que não é natural, mas provocada. Contudo, a dor 

descrita pelo eu lírico nos versos que seguem são de uma ordem contundentemente 

subjetiva, pois não se vê, em momento algum, traços de um sofrimento oriundo de uma 

lesão na carne — lesão física —, mas uma dor decorrente desta, que se perpetua em 

uma dimensão do subjetivo do personagem, como podemos evidenciar através da leitura 

dos seguintes versos: 

 

Tarvez por ignorança 

ou mardade das pió 

furaro os óio do assum preto 

para ele assim, ai, cantá mió 

 

 

Outro ponto a se destacar é o fato de que a cegueira “ofertada” culturalmente ao 

pássaro é uma manifestação da violência advinda de dois lugares: 1ª De uma violência 

“institucional”, na medida em que o sertanejo é visto como um sujeito ignorante, no 

sentido de a ele não terem sido ofertadas condições de acesso à educação, ao 

conhecimento; 2ª De uma violência “natural”, marcada pelas “mardades” que habitam o 

sertanejo enquanto ser humano, também marcado pelo sofrimento e pela secura do 

ambiente em que vive. 

                                                                                                                                                                                   
alegre -, e que só ocorrem, em tese, com quem não as merece. Daí o teor contraditório que a ação 

trágica possui.  
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. O assum preto é um belo pássaro de cor negra, nativo das caatingas do nordeste 

e que possui o habito de cantar exclusivamente à noite, quando a luz do sol já não brilha 

no sertão. É costume de muitos sertanejos, principalmente dos mais jovens, caçar essa 

ave e prendê-la em gaiolas, a fim de vendê-la aos turistas. E nesse intuito de vendê-la, 

furam-lhe os olhos com espinhos de laranjeira, para que a ave viva em perpetuo estado 

de escuridão. Estando cega, e por possuir o hábito de cantar à noite, a ave canta sem 

parar, seja noite ou seja dia, maravilhando os ouvidos de quem a escuta. Infelizmente, o 

preso de tal prática é um canto de dor, de tristeza, que nada tem de bonito, e que é, 

acima de tudo, um réquiem, um canto melancólico que precede a morte precoce do 

pássaro. 

 Por meio desse ato costumeiramente praticado no sertão nordestino, esboçado 

nas letras da canção de Luiz Gonzaga, evidenciamos esse verdadeiro contentamento, 

essa permissividade que a violência adquire em nossa contemporaneidade, titulada 

como pós-modernidade, obtendo, de forma clara, o status de espetáculo em nossa 

cultura. O gozo existente na observação e escuta da melancólica cantoria do assum preto 

traz à tona a banalização da violência em nossa sociedade. Essa banalização da 

violência nada mais é do que, em nosso tempo, o fruto de uma cultura perversa, que 

fomenta os meios para que esse funcionamento perverso se constitua, se firme e se 

propague.  

O canto de dor, de morte, do assum preto, assim como muitas notícias que 

ouvimos, ou imagens que assistimos em nosso dia a dia, torna-se suave aos nossos 

sentidos, chegando, muitas vezes, a contentar os ouvidos e os olhos de quem aprendeu a 

viver o espetáculo do grotesco, do perverso, do comum, que até certo ponto nos causa 

repulsa, mas que não está, como muitos ainda insistem em afirmar, obstante de nós.  

Ao fazer uso da catarse, o autor da canção gera uma quebra na expectativa 

inicial do leitor, que outrora desfrutava de uma leve descrição do período em que o 

sertão se torna mais doce; agora, se deparando com esta triste reviravolta. Sobre esse 

elemento que se dá por meio da reviravolta trágica na narrativa, Ronaldo Lima Lins nos 

expõe que: 

 

A catarse constitui, inegavelmente, uma descarga de violência que, em 

princípio, provoca o desencadeamento de emoções por parte do 

espectador. [...] A catarse representaria, portanto, um elemento de 

violência que a arte sempre utilizou em seu próprio benefício como 

transmissora, numa dose controlável, de uma outra violência, a da 
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vida. Funcionava como o corpo sacrificial que esgotava, nos limites da 

realidade ficcional, a violência potencial do leitor, desencadeada e 

saciada ao mesmo tempo (LINS, 1990, p. 34-35). 

 

 

 Essa ação de admirar a dor que não é nossa, como se esquecêssemos a nossa dor 

para gozar com a dor do outro, evidencia uma característica típica do sujeito perverso, o 

de terceirizar sua dor para outrem. O ato de “terceirizar” sua dor para outro indivíduo, 

ou seja, de apropriar-se da dor do outro para gozar com ela, é uma característica típica 

do sujeito perverso sádico, cujo comportamento é mercado pela impossibilidade de 

satisfação sexual senão pela cominação do sofrimento ao outro, seja ele um ser humano 

ou animal. 

Na penúltima estrofe, o eu lírico reforça a dimensão trágica e inconciliável da 

condição a qual o assum preto é submetido. 

 

Assum preto véve sorto 

mas não pode avoar 

mil vez a sina de uma gaiola 

desde que o céu, ai, pudesse oiar 

 

 

Nela, vemos a contradição existente na condição da ave que, diferente das 

demais, que mesmo submetidas à vida em uma gaiola, podem ver o céu, tem a funesta 

sina de cantar, às cegas, à sua morte. Notemos, ainda, que o eu lírico mostra-se solidário 

à ave, sugerindo, até, que sua sina seria menos sofrida, caso o pássaro, mesmo 

engaiolado, pudesse olhar o céu. 

O sentimento de justiça que advém do eu lírico, entendido como medida, como 

regramento, como um elemento que ampara a lei, é algo que, sem dúvida, caracteriza 

um componente que pode manter a ordem social, onde os indivíduos que a sentem, 

apresentam a capacidade de reconhecer o sofrimento do outro e entender que ele não é 

bom, ou seja, se associarmos que o sentimento de justiça a quem sofre sempre vem 

associado a outro, o da compaixão, constataremos que significa sentir a dor do outro 

como se ela fosse a sua. Dessa forma, o entendimento de que estamos, todos, inseridos 

num constante sofrimento, poderia determinar que, de alguma forma, existe algo de 

comum a todos nós, algo que nos une, que nos aproxima, sendo necessário, a partir daí, 

que ultrapassemos sua força tirânica.  
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O artifício perverso da dor equivalente 

 

Apesar da letra da canção interpretada por Luiz Gonzaga nos transparecer como 

sendo uma canção de luto que o eu lírico realiza em favor da imagem sofrida do assum 

preto, em uma leitura mais profunda da última estrofe da canção, notar-se-á nitidamente 

que não é essa a real pretensão da voz que narra.  

Observemos, então, nesta última estrofe, e com maior profundidade, como 

ocorre a aproximação que o eu lírico realiza entre a dor do pássaro sertanejo e sua 

própria dor: 

  

Assum preto, meu cantar 

é tão triste como o teu 

também robaro o meu amor 

que era a luz, ai, dos óios meus. 

 

Aparentemente, o que pode ser observado no decorrer das três estrofes iniciais 

da letra da canção é uma verdadeira lamúria pelo sofrimento de caráter trágico do assum 

preto. O eu lírico, de sobremaneira, nos faz submergir na história e na própria dor do 

pássaro, e isso se dá de forma intensa, dadas as circunstâncias cruéis a que fora 

submetida à ave. A reflexão promovida pelo eu lírico faz-se maestralmente eficaz 

através do cenário e dos argumentos necessários, que reforçam a dimensão da dor 

sentida. Do cenário de dor da ave, o narrador nos faz, mesmo que de forma 

inconsciente, iniciar uma breve, porém profunda, discussão particular sobre a forma 

como a perversão, algo que se constitui, desde os primordiais das civilizações humanas, 

como uma ameaça a manutenção dos laços sociais, se estabelece no cotidiano, nas 

tradições, nos costumes dessas mesmas civilizações.  

Todavia, ao nos debruçarmos de maneira mais enviesada sobre o discurso desse 

eu lírico compadecido, percebe-se que sua pretensão, ao narrar o sofrimento do assum 

preto, não é a de apresentar verdadeiramente um compadecimento relativo à dor da ave.  

Mediante os artifícios usados pelo eu lírico, e articulados por ele no decorrer das três 

estrofes iniciais, reforçados pelo próprio título da canção, dar-se a impressão de que o 

assim preto é o protagonista da narrativa, algo que não se confirma na leitura do último 

conjunto de versos. Trata-se, sim, de um sujeito que canta a dor do outro não para 
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louvar a sua dor, mas para que seu destino trágico, transpassado por uma dor desmedida 

e inegável, sirva de subterfúgio, de falso mote para narrar sua própria dor. 

Para que possamos, a partir desta constatação, discorrer sobre a questão da 

perversão e sua articulação possível, na contemporaneidade, com o mal-estar que nos 

habita, e que comparece, como verdadeiro eixo norteador da angustia narrada nas 

entrelinhas de Assum Preto, e que se apresenta, na última estrofe, como uma queixa 

melancólica decorrida por meio de uma comprovação de castração, exemplifiquemos 

seu inverso em uma passagem da letra de Verdura, do poeta/compositor Paulo 

Leminski, onde se diz que: “De repente vendi meus filhos pruma família americana / 

eles têm carro, eles têm grana / eles têm casa e a grama é bacana / só assim eles podem 

voltar / e pegar um sol em Copacabana” (LEMINSKI, 2013, p. 227). 

A priori, a letra de Leminski nos apresenta algo que pode ser pontuado como um 

verdadeiro ato de selvageria — De repente vendi meus filhos —, onde somos tomados 

pela indignação perante o ato de um pai vender seus próprios filhos. Entretanto, logo 

nos deparamos com o fato motivador de tal atitude, que constitui um ato de amor — só 

assim eles podem voltar / e pegar um sol em Copacabana —. Ou seja, o discurso 

presente na canção de Leminski é um verdadeiro chiste, um protesto à miserabilidade 

social que se estabelece mediante o impacto abrupto causado pela constatação corrosiva 

que nos toma (RIBEIRO NETO, 2014).  

Diferente do eu lírico da canção de Leminski, a voz poética que se apresenta na 

letra de Assum Preto não se constituí — isso se falando do discurso que não se vela na 

leitura sem profundidade — a partir de um discurso de crítica social, de compaixão pelo 

destino trágico do pássaro, mas por um discurso que utiliza a ave apenas como um mero 

exemplo para, com isso, dar dimensões desproporcionais a sua dor, o que se caracteriza 

como um funcionamento com ares nitidamente perversos.    

De certo, não se pode eliminar o que outrora apresentamos: que a dor psíquica 

seria equivalente à dor física, no que se refere à reação do real à perda de um objeto 

(Freud 1976 [1926]), como Nasio (2007) pondera ao assinalar que: 

 

[...] não é a ausência do outro que dói, são os efeitos em mim dessa 

ausência. Não sofro com o desaparecimento do outro. Sofro porque a 

força do meu desejo fica privada de uma de suas fontes, que era o 

corpo do amado; porque o ritmo simbólico dessa força fica quebrado 

com o desaparecimento do compasso que os estímulos provenientes 

daquele corpo escandiam; e depois porque o espelho psíquico que 
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refletia as minhas imagens desmoronou, por falta do apoio vivo em 

que sua presença se transformara. (NASIO, 2007, p. 70)  
 

Entretanto, na medida em que ele faz uma prévia apresentação do canto de morte 

do assum preto, seu discurso torna-se uma apropriação desmedida da dor do outro. 

Freud (1976 [1917]), ao afirmar que tanto o luto como a melancolia se originam de uma 

perda, nos esclarece de forma mais consistente como se delimita a fronteira entre as 

dores que transpassam a narrativa em análise, no momento em que nos apresenta a 

constatação de que a diferença existente entre elas se dá na medida em que o luto 

implicaria em uma aceitação e, posteriormente, o reconhecimento da perda do objeto 

amado, bem como com o reconhecimento da própria condição de fraqueza e finitude, 

algo que se torna evidente nas palavras do eu lírico. No caso do sujeito melancólico, ele 

se torna cativo do objeto que perdeu e, mediante tal constatação, padece de uma trágica 

incapacidade de se livrar dessa dor, dessa perda, dessa castração, como se apresenta de 

forma pungente no caso do assum preto.  

E esse discurso do eu lírico reflete algo que, hoje, em nossa contemporaneidade, 

se edifica mediante à cultura que plurifica e intensifica sua dor. No caso em questão, a 

voz poética se apresenta por meio de um discurso de aproximação/identificação para 

com a dor do pássaro, que é utilizado como artifício — nesse caso, de forma perversa—, 

sem realmente tomar para si a dor do outro. Ou seja, o canto do assum preto, a que o eu 

lírico se presta a evidenciar, constitui, na canção, uma estratégia discursiva que tem por 

intuito dar contornos mais latentes a sua dor e ao seu sofrimento, como uma forma de 

apresentar, de forma incontestável, a condição estrutural de desamparo que ele se 

encontra, impetrado por meio da castração sofrida, mediante sua perda. E esse discurso 

se constitui como um veemente emblema de uma das muitas articulações perversas 

existentes — neste caso, em específico, articulada por meio de uma apropriação oriunda 

da objetificação do outro, ocultada nas entrelinhas do texto e que possui um intrínseco 

viés sádico — que habitam nosso íntimo, nossos laços sociais, o que nos faz chegar à 

conclusão de que ela, a ordem social contemporânea, mesmo se apresentando como uma 

protetora do indivíduo em relação à sua condição estrutural do desamparo, também 

abarca e fomenta a existência de perversões consentidas em seu seio.  

 

Considerações 
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Observamos que em nossa contemporaneidade há um verdadeiro contentamento 

com a dor em nossa cultura. Dor esta que, inclusive, nos toma desde a tenra infância. Ou 

seja, fica cada vez mais claro que o gosto pelo sofrimento, nosso e/do outro, traz 

consigo algo que podemos classificar como uma banalização da violência. E de tão 

banal, a dor – matéria-prima da democracia perversa –, torna-se elemento caracterizante 

do homem pós-moderno, ou do que sobrou dele nesta época de esfacelamento da ordem 

simbólica, da lei social. 

O discurso apresentado na letra da canção, constituída a partir da subjetividade 

de um eu lírico que sofre, traz consigo marcas latentes dessa sociedade que cultua, cada 

vez com maior intensidade, a violência e a dor de nosso cotidiano, seja na esfera 

individual, seja na coletiva, tornando-as, sem a menor cerimônia, verdadeiros 

espetáculos a serem apreciados.  

Por meio dessas constatações, surgem-nos inúmeros questionamentos a respeito 

do futuro de nossa “civilização”, cada vez mais estilhaçada e deformada, que goza da 

dor alheia como se estivesse imune a ela, mas que, inconscientemente, goza de sua 

própria dor. 

 E nesse sofrimento constante, porém necessário em que vivemos, a letra de 

Assum Preto se apresenta, assim como na maioria das narrativas literárias de nossa 

contemporaneidade, como uma forma de “reporte aos acontecimentos da própria 

existência, tecidos por uma dolorosa memória, como nos fala de criação, invenção e 

possibilidade de admitir, por intermédio dessa liberdade da produção literária, outros 

caminhos (RODRIGUES, 2013, p. 26).”  
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