
 

VOZ E PERFORMANCE EM “OS ESCRAVOS” DE CASTRO ALVES E 

“CONTOS NEGREIROS” DE MARCELINO FREIRE 

 

Gérsica Cássia Ferreira Leite (UFPE) 

Alfredo Cordiviola (UFPE) 

 

RESUMO: O presente trabalho almeja verificar pontos de interseção entre Os escravos (1847-

1871) e Contos Negreiros (2012), 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 - 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. Diante das obras em questão, “sentimos intensamente que uma voz vibra 

originariamente em sua escritura e que eles exigem ser pronunciados” (ZUMTHOR, 1997, 

p.40). Destarte, analisar-se-á de que forma essa voz ressoa na letra, no texto escrito. No tocante 

a Marcelino Freire, a oralidade assume ainda outra função, uma vez que o autor se preocupa em 

construir a voz de cada narrador-personagem a fim de identificá-los socialmente. A construção 

de vozes marginalizadas socialmente interfere na leitura performática do autor, direcionando as 

pausas, o ritmo, a hesitação, a altura da voz, por exemplo. Sendo assim, nos apoiaremos 

principalmente nos estudos, relacionados à leitura em voz alta, de Silva (2006); Oliveira (2010) 

e Zumthor (1993; 1997; 2007). 
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Introdução 

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

históricos distintos, são alimentadas pela condição da pessoa negra no Brasil. Contos 

negreiros (2012), de Marcelino, escrito passado mais de um século do poema “O navio 

negreiro”, do poeta baiano, incluso na obra Os escravos (1847-1871), sugere que a 

realidade da população negra ainda é marcada pelo escravismo. Isso posto, cabe 

ressaltar que, imediatamente após a abolição da escravatura, não houve nenhum tipo de 

política governamental visando à inclusão social dos negros libertos, como previam e 

desejavam os abolicionistas (cf. NABUCO, 1849-1910). 

 Substituídos por trabalhadores imigrantes, os negros foram para as periferias 

das grandes cidades. Concomitantemente, a historiografia contribuiu para a construção 

de imagens inferiorizantes da pessoa negra, o que tentou posteriormente corrigir 

discursivamente com o mito da democracia racial. É mister assinalar que, em Setembro 

de 2014, a 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, 

“racismo institucionalizado” bem como uma “ideologia de embranquecimento”, razões 

pelas quais os negros e negras continuam tendo sua identidade negada ou 

subalternizada, e porque permanecem o racismo, a desigualdade social, o desemprego e 

a marginalidade do povo negro. É nessa perspectiva que Marcelino retoma a obra 

castroalvina para repensar os sujeitos invisíveis socialmente, expondo as contradições e 

as cicatrizes de um passado escravista.  

Tendo em vista a dimensão desse trabalho não será possível adentrar mais nos 

aspectos sociais das obras em questão. Nos deteremos numa análise comparativa no que 

diz respeito à vocalização e a performance desses escritores, visto que ambos escrevem 

seus textos para serem declamados para um público. Contudo, é importante ressaltar a 

dificuldade de perceber os traços da performance em Castro quando comparado com 

Marcelino Freire. A distância temporal e os poucos recursos tecnológicos do século 

XIX impediram que houvesse registro no formato de vídeo do escritor em situação 

performática, o que não acontece com o contemporâneo Marcelino Freire, uma vez que 

é possível acompanhar presencialmente a sua performance, ou  acessar esses registros 

na internet. Sendo assim, partiremos das biografias de Castro Alves escritas por Silva 

(2006) e Peixoto (1947) e dos vídeos que revelam a performance de Marcelino para 

analisar os referidos aspectos. 

1. A performance de Castro Alves e Marcelino Freire     

Um dado biográfico comum a Castro Alves e Marcelino Freire é que ambos 

escrevem seus textos para serem lidos em voz alta para o público. No caso de Castro, 

ele considerou que a sociedade daquela época “lia pouco, mas gostava de ouvir e sabia 

admirar uma fala bonita” (Silva, 2006, p. 18). Sendo assim, estava sempre declamando 

em eventos acadêmicos, comemorativos ou culturais (OLIVEIRA, 2010) 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” (SILVA, 2006, p. 98).  



 

Seja na rua, no teatro ou em saraus
1
, Castro 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” (SILVA, 2006, p.130) e gestos 

largos, o que sugere aquela performance da qual falava Zumthor. Castro 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, 2006, p.93). Com toda essa preparação, Castro 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).  

Nos intervalos ou no final das representações, Castro 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” (idem, ibidem). De 

acordo com Silva (2006, p.48),  

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 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.  

 

Tobias Barreto e Castro Alves devido a algumas circunstâncias deixaram de ser 

amigos. Castro achava que a maior atriz era Eugênia Câmara, já Tobias dava esse título 

a Adelaide Amaral. Segundo Silva (2006), a antipatia também pode ter surgido de um 

ressentimento de Antônio 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” (SILVA, 2006, p.57). Tobias tinha voz de barítono, forte, vibrante, sonora 
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 Castro também costumava recitar ao som do piano tocado por sua irmã Adelaide, que era poetisa, 

musicista e desenhista.  



 

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” 

(ibidem, p.58).  

Do duelo verbal passaram à agressão física. No dia 23 de novembro de 1866, 

numa representação em que apareceram as duas atrizes, os dois começaram a se agredir. 

A confusão foi tamanha que a polícia precisou separar as brigas, acabando por 

suspender o resto da temporada do espetáculo. Foram durante esses duelos que Castro 

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, Castro também era um excelente orador, e 

conseguia emocionar e levantar o povo. Em um protesto contra a libertação de 

agressores de estudantes que vaiaram o deputado Maximiliano Lopes Machado, Castro, 

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.85) 

 

Marcelino Freire, por sua vez, também busca fundir voz (corpo) e literatura. É 

importante ressaltar que Marcelino Freire, 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 influência que, no lugar 

de contos, Marcelino chama de cantos as narrativas que constituem a obra Contos 

Negreiros (2012), porque, segundo ele, são perfeitos para serem lidos em voz alta
2
. 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 qualquer5”. Ainda nesse sentido, o autor reforça que o conto nasce 

sempre de um som:  
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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
3
.   

Os textos de Marcelino Freire também apresentam muita dramaticidade. Talvez 

isso se deva a forte relação que ele tem com o teatro. 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, entonação, etc.  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 crio
4
”.  

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, 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. “A palavra e o canto se misturam, um dando 

ritmo ao outro”, explica Fabiana13. Marcelino quase sempre usa a música de fundo, o 

que dá um suporte rítmico e harmônico. Essa junção entre texto literário e música nas 
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http://www.candido.bpp.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=360 
 



 

performances de Marcelino Freire corrobora com 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 (2012) 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 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 utiliza a percussão, um 

instrumento musical de origem africana, para atualizar a história dos negros na 

sociedade, isso gera uma plenitude de sentido. Os efeitos, os arranjos polifônicos 

contribuem para ampliar a mensagem do texto. A batida da percussão acompanha em 

contraponto a voz que pronuncia as frases, apoia-lhe a existência. 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” (ZUMTHOR, 1997, p.177).  

Como se sabe, a voz é o elemento mais 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); “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.   

Os protagonistas freireanos questionam bastante, o que é uma forma de manter 

contato com o leitor
14

. 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 “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”, por exemplo, é interessante notar quando 

Marcelino fala o seguinte trecho: “Enquanto Olorum trabalha como cobrador de ônibus 

naquele transe infernal de trânsito” (FREIRE, 2012, p.19). Ele 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
15

. O equilíbrio é retomado por 

um estalar de dedos, semelhante a como faz o psicanalista para despertar o paciente 

daquele estado. 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, 2007, p.87).   

 Durantes suas performances, Marcelino 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 que não vou 

atirar uma lágrima” (FREIRE, 2008, p. 25), o autor posiciona as duas mãos de forma 

que lembra alguém usando uma arma. Já em “A paz fica bonita na televisão 

(idem, ibidem, p. 27)”, o autor desenha com os dedos uma televisão no ar.  

 Marcelino Freire também promove alguns eventos, como já dito anterioremente, 

em que outros artistas podem realizar performances, 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 

Silvério Trevisan, Cínthia Moscovich, Micheliny Verunschk, dentre outro, foram 

desafiados a interpretar o próprio texto e ver a reação da plateia.  

 

2. Índices de oralidade: quando a voz ressoa na letra 

 



 

Ao lermos Marcelino Freire e Castro Alves, 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). 

Partindo desses pressupostos, afirmamos que a performance ressoa na escrita desses 

autores.  

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. Castro Alves se empenha contra os poderosos a favor dos oprimidos, 

com o seu canto que é “filho da tempestade” e “irmão do raio”, que fosse “estrela para o 

povo” e “para os tiranos, lúgubre cometa
5
”, já Marcelino 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
6
”.  

Castro Alves, por sua vez, acreditava que os poemas ganhavam o mundo “mais 

da boca para os ouvidos que da página escrita para os olhos” (SILVA, 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” 

(ibidem, p.164).  Como acontece em um trecho do poema “Tragédia 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 
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6
 Entrevista disponível em: http://www.estadao.com.br/noticias/geral,tempo-de-caca,1120067 



 

"Como os juncos da lagoa; 

"Feliz da araponga errante 

"Que é livre, que livre voa. 

 

Os versos de Castro Alves eram muito musicais, “lento ou apressado, breve ou 

longo, conforme pedia o tema e queria a voz” (ibidem, p. 178). Sendo assim, ao 

declamar os poemas líricos nos saraus, 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 cheio 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” (ibidem, p.97).  

Uma leitura atenciosa e silenciosa revela-nos os segredos do 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 largo quase solene, no qual o poema, com a sonoridade das palavras, nos faz ver” 

(ibidem, p.98). 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...  

 

A marca da voz na produção escrita de Marcelino Freire, por sua vez, opera 

segundo vários eixos. Aparece pela justaposição de elementos que não se subordinam; 

afirmações breves, entrecruzadas por exclamações, expressões imperativas, séries 

cumulativas descontínuas, predomínio das formas nominais sobre as verbais, 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 (2012), 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. (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 de perspectiva que ele permite” (ZUMTHOR, 1993, p.208). Nos 

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” (idem). 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 que 

compõe o texto. Indignado, por ser impedido de vender o seu próprio rim para não 

morrer de fome, o protagonista faz várias indagações:  

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.  



 

A estética das narrativas freireanas são pensadas tendo em vista a performance 

poética, isto é, a interpretação em público. Já na escrita o autor também determina o 

ritmo, a pulsação e a dramaticidade para interpretação do texto: 

eu escrevo mesmo em voz alta, gosto de falar, de “rezar” os meus 

textos [...]. A prosa só me convence quando passa por esse teste 

sonoro. Todo mundo que escreve deveria fazer isto: ouvir, 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? [Grifo meu]
7
  

 

Considerações finais 

Castro Alves e Marcelino Freire têm a crítica social como um elemento 

estruturante de suas narrativas. Para amplificar a mensagem impressa, os autores 

atingem uma unidade entre a voz, o corpo e o sentimento dos contos nas suas 

performances. Isso é importante porque “percebemos a materialidade, o peso das 

palavras, sua estrutura acústica e as reações que elas provocam em nossos centros 

nervosos (ZUMTHOR, 1993, p. 222)”. Na performance, soma-se à voz que fala uma 

expressão corporal, e então a “leitura torna-se escuta, apreensão cega dessa 

transfiguração, enquanto se forma o prazer, sem igual” ( ibidem, p. 87). É na 

performance que a função fática da linguagem realiza plenamente o seu jogo: “jogo de 

aproximação, de abordagem e de apelo, ‘de provocação do Outro’, de pedido” (ibidem, 

p.87). Sendo assim, as mensagens pretendidas pelas narrativas castroalvinas e 

freireanas, quando performadas, têm a capacidade de ampliar-se, potencializando ainda 

mais o nosso olhar sobre a realidade dos oprimidos. 
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