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CONTOS QUE SE CANTAM. A VIOLENTA VOZ DAS RUAS CALADAS, UMA LEITURA 

DE CONTOS NEGREIROS, DE MARCELINO FREIRE 

Resumo: Em Contos negreiros lê-se o cotidiano brasileiro através de uma lente de aumento que 
potencializa as ações humanas focalizadas pelas narrativas. Essas ações são mediadas pelo 
racismo que se espraia pela expressão amenizada por vozes de branqueamento, lidas em furtivas 
formas de socialização. Contos negreiros, livro capital na obra de Marcelino freire, dá voz à 
experiência nada abstrata das ruas e da intimidade pública. Nesses contos, desvela-se com todo 
vigor e ironia a violência secreta, calada e etérea, sentida nos espaços de convivência brasileiros 
e, mesmo, na intimidade dos personagens. Nossa análise estuda as relações de racismo em três 
contos do livro. Para isto, utilizo o conceito de “branqueamento”, estudado pelo historiador 
Thomas Skidmore, com o intuito de mobilizar as referências estéticas de que se alimenta a obra 
do autor. Com isso, pode-se mostrar de que modo Freire constrói um universo bastante singular 
de referências passadas e, até mesmo, como denuncia, nas ações cotidianas, como o racismo 
percorre sutilmente nossas relações sociais. 
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Por: João Carlos Felix de Lima (ISCP)1 

I - A faca do racismo e o discurso atravessado. 

A ficção contemporânea tem pensado seu lugar como um espaço de expressão 

de lutas. O livro de Marcelino Freire, Contos negreiros, alça-se a uma instância 

privilegiada de entendimento das questões por ele tratadas. Um dos focos do livro é o 

racismo como instância de mediação das relações humanas, deflagradas na esfera 

pública, mas que se arvora também nas esferas de intimidade. Por isso mesmo, a sua 

postura ética, longe de apenas denunciar esses mecanismos de dominação, reconduzem 

a leitura para as esferas de automação de atitudes engessadas pelo tempo.  

Reinscreve-se o debate na História, de modo a comportar as noções com as 

quais trabalha, o que traz um adensamento das questões ali tratadas. Sobre essa 

reinserção, as inscrições do livro desenham palavras que terminam descortinando os 

textos transversais com os quais o livro dialoga, possibilitando verificar como o debate, 

embora bem demarcado, é antigo e, dialeticamente, não resolvido. É fácil ver, por 
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exemplo, que, embora a “cor” dos personagens nem sempre seja mencionada, os 

paratextos que o compõem indicam o pertencimento ao assunto “negro” de sua fatura. 

Assim, é exemplar a foto da capa expondo um escravo com código de barras no sexo. 

Ela mesma é uma experiência estética, bastante sintomática do que se vai ler. 

Os aspectos da vida colonial brasileira são percebidos como entranhados no 

cotidiano ainda hoje, mas é bem difícil de medir-se o quanto isso afeta o estado de 

coisas na sociedade. Por isso mesmo, não é novidade alguma saber que o racismo, ainda 

agora, tem lugar garantido nas monções de nosso capital comportamental. Isso jamais 

foi novidade na literatura brasileira, que, desde o fim do século XIX, vem performando 

questões raciais diuturnamente.  

Em 1933, Gilberto Freyre publica Casa Grande & Senzala, em que, dentre 

outras coisas, reavalia a sustentação teórica, expressa na ciência do tempo, da 

inviabilidade do Brasil, defendida por importantes cientistas sociais muito lidos pela 

academia brasileira, como Gobineau e Agassiz (exemplos de nossa francofilia), para, 

daí, nos “libertar dessa suposta condenação”, segundo o que historia Ricardo 

Benzaquen. 

O caráter de personagens outsiders, como os do livro, tem sido saudado 

continuamente como positivo pela comunidade crítica do país e vem recebendo também 

atenção da crítica internacional. Mesmo porque, em países de colonização mundial 

recente como é o caso do Brasil, caso também de países de descolonização recente, 

como alguns países da África, seu retrato é a regra. Não à toa, o lugar da literatura tem 

sido pensado com ênfase e seriedade lá e aqui. 

As “experiências de branqueamento” foram, primeiro, sentidas por Thomas 

Skidmore, ao pensar que questões de “cor” eram, de algum modo, determinantes na 

economia e na vida de muita gente. Trata-se de particular sintoma da sociedade 

brasileira que, ao amaneirar hábitos e costumes e abrandar os rancores e ódios, termina 

por decantar, formas sociais de eliminação dessa herança. Skidmore viu isso na década 

de 70.  

II - Eu conto, tu cantas. Os Contos negreiros e a forma conto. 
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Antes de passar à análise alguns textos do livro, vale a pena rever alguns 

“ensaios” de ordem estética que se fazem sentir na sua configuração. Chama atenção em 

primeiro lugar a disposição dos capítulos, divididos em “cantos”, à maneira de um 

poema épico. Fica claro a intenção de Freire em movimentar-se à espreita de seus 

modelos nominados, modernos e antigos, como Castro Alves e Jorge de Lima, O livro 

(e a luta) é a eles dedicado. 

A concepção de épico pode ser remetida ao canto da nação. São exemplos disso 

a Eneida e Os lusíadas. A semântica do livro pede, contudo, que se medrem 

especialmente questões envoltas não “no fastígio das nações e de suas causas, mas no 

seu declínio”, diz Antonio Candido estudando o Caramuru e citando C. M. Bowra 

(Apud, CANDIDO, 2008, p. 183). O “épico” aqui serve para subverter e mesmo 

relembrar, negativamente, a memória da nação nas situações objetivas da sociedade 

brasileira, epicamente, enquanto narrativa do tempo e do espaço brasileiros. A presença, 

algo irônica, dessa divisão no livro, remonta, segundo acredito, às duas situações que 

apresentei: de um lado, a nação, como um todo, vive e ainda revive formas arcaicas de 

socialização. De outro, há um profundo dissabor e amargura que também ganham 

representação viva no livro, dado seu vigor contemporâneo.  

Ambas as situações se colocam logo no início do livro. O embranquecimento e a 

consorte dos personagens à mostra nos cantos-contos do livro ganham contornos 

simultâneos aqui. A leveza se sente no humor depreendido das situações, 

engraçadíssimas, de fato, que, nem por isso, perdem consistência nem força crítica. Por 

isso, fica claro o uso de rimas internas nos contos, evidentes como tráfego de sua 

poesia. Às vezes, esses elementos aparecem sob a inscrição de ecos entre um período e 

outro. No primeiro conto do livro, a palavra “enquanto” abre todos os períodos, e só se 

interrompe quando, nos dois últimos, a narração em terceira pessoa se encerra para dar 

lugar a uma fala cerrada, “hein seu safado?” que se retransmite na assertiva nem um 

pouco edulcorada: “Ninguém aqui é escravo de ninguém”. 

O que os une é a amplitude da temática associada a um eixo de leitura que fere 

diagonalmente todos os contos e se reflete no próprio título. Esse eixo procura 

reassumir o discurso de luta, reevocando as linhagens de como ela se deu na literatura 
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brasileira, via modelos. Não se trata de apelar a esses “outros” escritores para fazer-lhes 

frente estilística, mas para que se lhes ecoe a voz não ouvida, voz dos corredores, dos 

quartos de empregada, os sussurros dos patrões da mão-de-obra peã, as letras ausentes 

de quaisquer direitos dos trabalhadores braçais, o empurrão feroz e lastimável de 

porteiros que nem parecem “pretos”. 

A maquinaria de que usa mão Freire é escudada nisso. Faz-se enquanto se faz o 

mundo à sua volta. E se deseja que essa “outra” leitura se irradie de mediações. Por isso, 

os caracteres brutos da existência das personagens serem tão ausentes de 

aprofundamento, também de um adensamento problemático, muito aparelhado à sua 

obra, daí que o ponto de convergência ainda espere por um estudo mais abrangente. 

Acho, no entanto, que, vislumbrando esses eixos teimosos da obra de Freire, tem-se aí 

boa chave de leitura. Desmontam-se nossa passividade e histórica “cordialidade”.  

Em “Esquece”, repete-se incessantemente a palavra “violência”, que abre, como 

no conto que acabo de citar, todos os seus períodos. O narrador o faz para definir a 

violência como fenômeno tão cotidiano que não deixa de ser irônico que cada parágrafo 

do texto seja um lembrete de que as situações ali evocadas sejam rasgos na vida 

contemporânea das personagens, na do narrador também, sempre lembrado nos termos 

de “a gente” ou num “você”. Em “Meu negro de estimação”, construído na base da rima 

entre os elementos, como se vê nos exemplos, em que grifo os termos: “Meu homem 

não tem para ninguém, só para mim. Meu homem se chama Benjamim” (...) “Se não 

entende de poesia, não fala. Quando o assunto é política, sai da sala”. Há mais. 

Passemos à leitura, no entanto. 

III - Em vista da força e das marcas. 

Pertence a este universo o conto “Linha de tiro”. Nele, ausente de narrador, uma 

voz responde a uma pergunta que não se esboça nem é lida no texto. “- Não quero”, diz 

a voz de uma senhora, informação que sabemos apenas pela voz do garoto que quer 

assaltar o ônibus em que ela está. O diálogo constroi-se em torno da insólita situação de 

um assalto que não se anuncia, pois não dá tempo, dado o móbile com que a distraída 

senhora se antecipa ao tempo do garoto.  
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Na situação alarmada na narrativa, percebemos rapidamente, à velocidade dos 

monólogos de ida e vinda, esse desencontro e desacerto. O título dá a exata dimensão 

que constitui o diálogo: a senhora posta-se num “entre-lugar” de dois tipos de 

sociabilidade; de um lado, ela pensa tratar-se de um vendedor de bobagens, provável 

desempregado, quando, na realidade, ela se insere no perigoso lugar da violência mais 

desabrida e desconcertante, o espaço do assalto, a ausência de lei. Nesses casos, não se 

trata do Leviatã, antes, o que se vê é o menoscabo de seu lastro e de sua ausência. 

Ao ver o garoto, ela logo se prontifica a responder que não quer o produto da 

venda, embora nem tenha ouvido o anúncio, daí que dispense a ele o mesmo tratamento 

que motoristas desferem aos vendedores nos semáforos da vida: “- Não quero. - Hã? Já 

disse que não quero. - O quê? - Chocolate. - Chocolate? - você quer me vender 

chocolate, não é? - Que chocolate, minha senhora?!! - Bala-chiclete? - Não, porra! O 

senhor é Hare Krishna, não é? - Hã? - Da Igreja Amanhecer em Cristo, essas coisas? - 

Não! É cego? - Cego? - Tá com ferida e quer comprar remédio?”. Isso é parte do 

diálogo que se repete ad infinitum na dimensão do conto, que se interrompe na mesma 

semântica, isto é, a aparente loucura da senhora e a não reação do garoto diante do 

inusual da situação. Por trás de tudo isso, o universo da miséria de um e de outro é 

decantado em violência. Ambos são mediados pela mesma distância de loucura. 

Enquanto nega ao garoto voz e resposta, parte do que é intimamente humano, a 

senhora desdobra a negação dos muitos meninos multiplicados pela força da economia. 

Sua negativa ao menos em ouvi-lo desponta a situação paradoxal e risível, de que ela se 

protege do rapaz por duas vias de salvação, segundo seu solipsismo: de um lado, ela é 

salva do assalto. De outro, escapa de doar algum dinheiro a quem ela nega alguma 

existência. Seu raciocínio parece colidir com o de muita gente, preferindo o não contato 

e a não atenção. A presumida loucura da situação é vista com maior intensidade pela 

fúria e violência com que o garoto responde à senhora. Não há diálogo. Se houvesse, o 

entendimento nortearia a conversa a outra dimensão. A senhora, assim, assume esse 

desinteresse e presunção que a ausência do outro dá a ver, embora pareça preferível o 

isolamento inconsequente da inação. 
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Para ambos, tanto a senhora é um a mais que não interessa, por isso, tanto faz se 

ela seja o objeto do assalto; nem, para ela, aquele garoto merece alguma atenção, porque 

é apenas mais um desses por aí, sem a paternidade que o Estado e o puro poder pátrio 

não tem. O assaltante não escolhe a vítima. Ele se chega a quem estiver no caminho e o 

“ganha”. A senhora não escolhe a pessoa com quem trava o diálogo, dado que de 

impulso, desfere o não intempestivamente. O garoto “perde-a” porque ausente de 

qualquer contato. O raio de alcance do conto, nesse aspecto, pega o leitor de surpresa, 

embarca-o desabridamente na linha de tiro de um e de outro, e o que os move, como 

dissemos, é a loucura do inusual, a loucura do tempo que os constitui. Os diálogos 

fulminam qualquer chance de entendimento entre um e outro, e mesmo o leitor só terá a 

chance de entender o que passa se atentamente seguir os passos das respostas, ofertadas 

como explicação, pelo garoto. É ele quem fala, à altura do meio do texto, “- Isso 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 quê? - Chocolate.” O recurso ao diálogo sem 

narrador potencializa a situação de desespero do rapaz. O objeto que se apresenta a ele é 

muito distinto do comportamento padrão de medo e agonia, visíveis nesse imbróglio. 

Se assaltante e assaltado têm medo, como se sabe do senso comum, o medo se 

ausenta aqui e se transmuta em ironia, na qual se demonstra o alheamento de um para a 

situação do outro. Claro que, para cada um dos personagens, as formas de violência no 

conto são distintas, e por isso mesmo, são revividas em formas de estímulo igualmente 

distintas. O círculo infernal que se coloca em diálogo aqui aparece notoriamente nas 

respostas da senhora, conquanto nelas o interesse do leitor e também do assaltante se 

horizontam. Parece  impossível que ela não perceba a situação que se faz ali, não é 

possível que não compreenda a distinção que não dá sua atenção ao trabalho de 

paciência do assaltante. Regra despedaçada no desenrolar da narração. É justamente a 

ausência de narrador que indica a possibilidade disso. Essa é a graça. 

Tudo neste conto é subentendido. Tudo nele é nonsense. Entre os dois 

personagens se instala uma parede de desentendimento que só se resolve quando se 
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pensa que a senhora tem mais outra “resposta pronta”, pretensa, estereotipada e, no 

caso, irreversível. Quebra-se o paradigma da violência do garoto mediante o recurso à 

intransitividade dessas respostas prontas. São pouquíssimas as mudanças de assunto 

entre os dois, o tom é monocórdio e dissonante. O “não quero” da senhora ecoa várias 

vezes, mesmo porque ela de fato não quer, embora não saiba, ser partícipe do assalto. 

Provável condição que lhe permite reagir como reagiu no momento do assalto. O 

garoto, consorte da violência por ele desferida e pretendida, não compreende isso, 

embora participe disso quando também despreza a senhora e todos os demais, alheios 

também à sua condição, seja isto o que seja. 

O conto que abre o livro, “Trabalhadores do Brasil”, reapresenta alegoricamente 

os trabalhadores num canavial da zona da mata, em cena que se parece, ainda nestes 

tempos de modernização colapsada, a mesma cena de trezentos anos passados, quando a 

escravidão gerava a renda. Uma das personagens se chama, sintomaticamente, Zumbi, e 

outro, Olorô-Quê, que é vendedor ali. Uma característica formal assente, e muito viva 

aqui, é o modo como Freire utiliza os recursos do fluxo de consciência. A narrativa 

segue veloz por isso mesmo. O tom monocórdio e dilacerante do conto performa essa 

característica com solidez, imprimindo rapidez à sua temática. Assim, também, a 

repetição da palavra “enquanto” ao longo de todos os parágrafos, como indicamos, 

parece mostrar a identificação de situações continuadas, de permanência da memória 

dentro do parâmetro histórico e pessoal das personagens a que faz referência o conto. 

Trata-se de uma estratégia de definição do modo como a história aparece nas relações 

entre dois trabalhadores, ainda identificados à situação, anacrônica, de escravidão, ou 

semiescravidão, tão comuns no Brasil de hoje. Os nomes incomuns das personagens 

identificam-se muito claramente a essa condição, porque anacrônicos, e identificados à 

certidão de origem deles: África. 

Pensando ainda nessas condições sobreviventes, Freire aponta para o eixo da 

história, linha vinculada e impregnada de estereotipias, resolutas conexões dessa 

cristalização da memória, tarifárias da negritude dos personagens. Por isso, as 

profissões que asseguram o rendimento das personagens não prescinde disso, visto que 

categorias historicamente baixas na hierarquia da sociedade brasileira. Tais o caso de 
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Odé, segurança pega ladrão (capataz?), de Obatalá, “que faz serviço pra muita gente 

que não levanta um saco de cimento”, de Ossonhe, cujo nome é seu próprio signo: ele 

“sonha com um novo amor pra ganhar 1 ou 2 na praça turbulenta do Pelô fazer sexo oral 

anal seja lá com quem for”. Ironicamente, a Rainha Quelé “limpa fossa de banheiro”. 

As perguntas finais, aqui, tão continuadas e reprisadas, o “tá me ouvindo bem?”, 

repetido quatro vezes, aprofunda o status questionis da vida ordinária. Essas perguntas 

só são cambiadas ao final do micro-conto, e são embrutecidas pelo tom mais pessoal da 

pergunta: “Hein seu branco safado? Ninguém aqui é escravo de ninguém”. A raiva é 

medida de resistência, constatação e reforçamento do núcleo de denúncia que segue o 

conto. Trata-se, portanto, de uma tentativa de rever esses papeis protagonizados por 

negros. A marca da memória histórica da escravidão segue lentamente os passos das 

personagens, já que estão instalados como condição trágica e, no limite, sem saída. 

Note-se, porém, que isso está mediado pela intervenção bem humana e branca, a 

aventurar-se no mundo desses homens. 

Ora, para quê ele pergunta, se isso não se responde? Acredito que, nesse 

momento, as armadilhas da narrativa se mostrem com vigor. O leitor pode visualizar 

essas constatações, pode senti-las por meio do uso eficaz do fluxo de consciência. 

Todos os parágrafos são amálgamas disso. Vejamos como esse ponto de inflexão se 

expõe no primeiro parágrafo: “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?” Fica evidente que com este corte, 

Freire desmascara o lugar onde estão os negros desse instante histórico. Zumbi e Olorô-

Quê são um grupo preciso, parte do povão, e estão do lado de lá. De “segunda a 

segunda” evoca o duplo movimento das personagens, isto é, a carne é de segunda, e é de 

segunda a segunda que eles trabalham, drama do trabalhador de segunda categoria, sem 

direitos. 

Claro que essa situação poderia se resvalar em um maniqueísmo grotesco, 

mesmo que se possa destacar a legitimidade disso. No entanto, a pátria em que se finca 

a bandeira aqui é uma declaração de resistência. Os contos ganham vigor na denúncia 

por isso mesmo. O narrador se amalgama aos personagens, mas só percebemos isso ao 
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final, quando lemos o diálogo, embora se omita isso com muita discrição. O narrador, 

portanto, é um deles, mas ele não é externo à condição das personagens. Ele está ali, e 

forma com eles o mesmo fenômeno de consciência. É notável que, mesmo nessa 

necessidade de apresentar uma realidade por meio de um narrador, Freire aponte a cena 

em terceira pessoa. Em minha concepção, trata-se de uma voz moral, que, embora 

ambígua, justamente por estar em terceira pessoa, vigia o leitor diretamente, e lhe dirige 

a consciência. Há um “olhe aqui” deambulando toda a cena, não muito distinta de um 

imperativo categórico, com o qual talvez o leitor não pactue. A maquinaria do mal 

social, no fim das contas, é mostrada, e o ritmo é percebido reversamente, porque 

ciclicamente. A catarse é negativa. Ao invés da purgação das paixões, Freire traz de 

volta a praga, o sintoma, o desajuste, e a consciência da existência do incômodo. E já 

que falamos de termo caro à poética aristotélica, fica bem lembrar que em Freire a 

catarse é sem destino, é sem solução possível. Conforme a cena cresce, sua lógica social 

torna-se plausível, nem por isso se resolve. Esse plausível aponta o dedo, moralmente, 

para todos os que a conhecem. Daí sua força e resistência. 

O segundo conto do livro, “Solar dos príncipes”, evoca uma situação em que a 

experiência dos subentendidos se extrema. Mais “normal” que os outros textos, no 

sentido do uso de recursos mais avançados de narrativa paradigmática, 

contemporaneamente, desde Proust, Joyce e Woolf, o narrador posta-se narrando. O 

ritmo é acelerado, e o jogo narrativo se prolifera naturalmente. Por isso, a narrativa aqui 

se aproxima do tom da fábula, do “causo”. “Quatro negros e uma negra pararam na 

frente deste prédio”, já na primeira linha do conto. O que esse pronome exofórico 

contempla? “Deste” evoca o título do conto, ao mesmo tempo em que nos situa na cena. 

Contempla, desta forma, outra apresentação necessária. 

A cena é simples. Os negros citados estão no prédio para fazer um 

documentário. O segundo parágrafo é cômico e revelador. “A primeira mensagem do 

porteiro foi: ‘Meu Deus!’ A segunda: ‘O que vocês querem?’ ou ‘Qual o apartamento’ 

Ou ‘Por que ainda não consertaram o elevador de serviço?’”. São perguntas tributárias 

da pegada linguística em que se punha em cena o horror do não contato, o horror do 

outro, rompendo com qualquer lastro de identificação. Não é, na verdade, que a fala do 
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vigia pronuncie um ato falho, pois de fato, o que acontece aqui é justamente o que já se 

disse do ato falho. De algum modo, ele profere discursos que estão no ar. São esses 

discursos que Freire mobiliza no texto, bem como é esse discurso que compõe a safra 

daquilo que ele quer colher. A expressão necessária para a compreensão do conto 

entalha-se no vasculhar desse movimento social, já que não é apenas linguística, daí que 

a antena do escritor esteja direcionada para os interditos, como no caso do primeiro dos 

contos analisados, e aqui reevocados. Os interditos são o ponto de apoio dessa atitude e 

partem, portanto, da hermenêutica por nós lida. Creio que se adere aqui a essa 

constatação nevrálgica, pois com sua escrita tem modelado isso, mediando-se por forte 

senso das contradições. 

Segundo lemos, a ideia das personagens era narrar cenas de moradores em 

prédios classe média, tentando acompanhar, no flagrante do improviso, como é “viver 

com carros na garagem, saldo, piscina, computador interligado. Dinheiro e sucesso”. 

Isto é, a posse do dinheiro, e ao mesmo tempo o crescimento vertiginoso, tão ascendente 

quanto a altura dos prédios, da sensação de insegurança, que é apenas entredita. Na 

narração, o recurso ao discurso indireto livre confunde o sonho de classe média ao 

sonho dos jovens, mediando temporalidades diversas. O garotos já fazem sucesso nos 

festivais de cinema. Podem, inclusive, voltar para apresentar neste prédio o resultado do 

documentário, até então apenas entrevisto. Ademais, mescla estilisticamente a 

temporalidade do próprio conto, pois que está trespassado por linhas temporais diversas. 

Ao mesmo tempo, eles filmam, editam o filme, fazem a visita ao prédio, pensam o que 

viram, comentam os passos da filmagem. Editam. 

Como dissemos, em muito esse conto cimenta o entredito do qual falamos na 

primeira análise, por isso, o porteiro, ao percebê-los chegar, expõe uma série de lugares 

comuns em relação à cor da pele dos jovens: de sua intenção em roubar, assaltar, matar, 

sequestrar, isto porque já lhes havia perguntado por que não haviam consertado o 

elevador, ou a flagrante constatação para a qual não há saída: “Meu Deus!”. Os verbos 

em negativo dão bem a fatura do pensamento automático do porteiro. 

Essa ordem resulta numa outra série de subentendidos com os quais os jovens se 

revolverão ao longo do conto, e que lhes conferirá a matéria do próprio documentário 
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que filmarão, se possível, no prédio. É muito difícil narrar essa subordinação ao real, 

principalmente se tocado como matéria de crítica, o nonsense do texto, que se lê com 

prazer. Chamam a atenção as constatações do porteiro, ele mesmo nordestino, ele 

mesmo, também, vítima de preconceito e de estereótipo, ao caluniar os rapazes e a moça 

sob a bruma dos maiores chavões possíveis da condição deles. “Filmando? Ladrão é 

assim quando quer sequestrar”, diz ele em um dos diálogos, sintomáticos, do que 

pensava. A certa altura, um dos rapazes diz: “Esse porteiro nem parece preto, deixando 

a gente preso do lado de fora”. 

Quem narra tudo isso? Eis um dos trunfos do conto, já que só ao final sabemos o 

quanto a cena já se passou: já lemos o pretérito, e os fenômenos que os jovens queriam 

filmar torna-se um drama, com direito a polícia, sirene, “e tiro, muito tiro”, parte, afinal, 

do cotidiano deles, que vêm do morro, ou de sua vida, presumidamente falando. Os 

diálogos finais denunciam-nos em uma espécie de ilha de edição do pretendido 

documentário, comentando o resultado das filmagens, a transformação rocambolesca da 

cena da vida normal em cena da vida policial. Por isso, tudo ganha ainda mais sabor 

quando percebemos que os narradores são os próprios rapazes.  

(...) dei ordem: filma! 

Começamos a filmar tudo. Alguns moradores posando a cara na 

sacada. O trânsito que transita. A sirene da polícia. Hã? A sirene da 

polícia. Todo filme tem sirene de polícia. E tiro. Muito tiro. 

Em câmera lenta. Porra, Johnattan pulou o portão de ferro fundido. 

O porteiro trancou-se no vidro. Assustador. Apareceu gente de todo 

tipo. E a ideia não era essa. Tivemos que improvisar. 

Sem problema, tudo bem. 

Na edição a gente manda cortar. 

Os tempos se ressentem aqui. Contemplam a cena numa ilha de edição. A ideia 

bem simples que eles tinham, como disseram, mas cujo resultado foi além do esperado. 

O espanto “Hã?” ressoa essa furtiva condição. A ordenação da narrativa, em si mesma, 

parece-se com trechos de um diário, ou de um roteiro, inteiramente inacabado, cuja 

ordem o leitor não conhece, partes do movimento, talvez, do processo de filmagem; são 
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partes de escrúpulos, enfim, de registrar historicamente a passagem dos jovens no 

prédio. 

Aqui também, as marcas do estilo do autor se sentem com vigor, quando, por 

exemplo, faz uso do discurso indireto livre em mescla com o fluxo de consciência, 

embaralhando as vozes, confundindo as instâncias interpretativas. Com alguma 

insistência, chamo a atenção para o uso dos recursos do idioma, mesmo porque algumas 

críticas contemporânea foram suscitadas nesse sentido, indicando alguma falta, talvez, 

na efetividade estilística nos autores contemporâneos. Isto, em estreita relação com a 

abundância de publicações e a ligeira presença, na esfera pública, de leitores menos 

afeitos às questões literárias, ou acostumados, ainda, com literaturas que se conectam 

facilmente com a ordem do mercado ou, mesmo, da mídia, como a internet. Se é assim, 

Freire nem um pouco se horizonta a essas artimanhas. Até porque Freire notabiliza-se, 

também, no fato de manter estreita relação com as novas mídias, manifesta 

perfeitamente nos escritores que se (auto)publicam, enfim, que participam ativamente 

da blogosfera.Por se pautar em assuntos polêmicos, incômodos, que beiram o interdito, 

Freire acabou assumindo um pouco essa faceta. O teor crítico, ácido, condensado, ágil e 

nem um pouco frívolo, de seus textos, faz com que Contos negreiros recaia em um tipo 

de sacada notável ao abordar a rotina imediata da vida brasileira, a monotonia da 

sociedade estagnada, mescladas à ausência de uma crítica mais assente e acerba por 

parte de seus atores.   
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