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RESUMO: O presente artigo aborda a presença do espaço urbano - aqui identificado como
territorialidade do caos - nos contos de Marcelino Freire. Levando em consideração alguns
princípios do pós-colonialismo, como o deslocamento do centro para a periferia -, o presente
artigo discute o aspecto da opressão urbana e a presença dos não-lugares nos contos do
autor pernambucano.
Palavras-chave: Marcelino Freire. Contos. Literatura contemporânea.
ABSTRACT: This article discusses the presence of urban space – here identified as
territoriality of chaos – in Marcelino Freire’s tales. Taking into consideration some
principles of post-colonialism, such as the displacement from the center to the periphery, this
paper studies the aspects of urban oppression and the presence of non-places in the tales of
the author.
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Introdução
“Minha mãe é a confusão, o barulho, a agonia de minha escrita; meu pai é o
silêncio... Se é que tem”, narra Marcelino Freire a uma plateia diversa e atenta no
evento Encontros Poéticos 2. A fala frenética do autor reflete a produção de um dos
escritores mais inquietos e mais provocativos da atual literatura brasileira. Marcelino
Freire chega à “cidade grande” em 1991 - o ritmo, a diversidade e a multiplicidade de
São Paulo, agora sua cidade de coração, são temas constantes de sua prosa: do
centro à periferia, das pequenas às grandes ruas, do luxo ao lixo, Marcelino Freire
consagra-se cada vez mais no solo da literatura contemporânea brasileira.
Freire

nasce

em

uma

família

numerosa

em Sertânia, interior do

Pernambuco, em 1947; estuda teatro, desenho gráfico e letras, mas o que realmente
lhe interessa é a escrita ácida, traduzindo a agonia e mazelas do homem urbano. Já
como escrito, é premiado pelo governo do Estado de Pernambuco (1989); em São

1
2

Doutoranda em Estudos Literários na Universidade Presbiteriana Mackenzie.
Evento organizado pelo poeta Sérgio Vaz no Centro Cultural Itaú (São Paulo), no dia 20/08/2013.
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Paulo publica, de forma independente, seus dois primeiros livros: AcRústico (1995)
e EraOdito (1998). Em 2000, publica seu livro de contos mais célebre: Angu de
Sangue, seguido de obras como BaléRalé (2003), Contos Negreiros (2005), Rasif
- Mar que Arrebenta (2008) e Amar é crime (2010).
A proposta deste artigo é analisar os contos "Da paz" (de Rasif - Mar que
arrebenta) e "Crime" (de Amar é crime), privilegiando questões diversas como
urbanidade, identidade, violência, opressão, transgressão e oralidade, sob a
perspectiva, de um lado, da teoria dos estudos culturais e, de outro, da pósmodernidade.
Estudos pós-coloniais e a pós-modernidade
Os estudos pós-coloniais procuram deslocar o olhar das abordagens
hegemônicas para as periféricas, valorizando aspectos pouco considerados
naquelas (cultura, linguagem, identidade etc). Na contemporaneidade não há mais
fronteiras entre lugares, espaços e identidades; há uma crise de definições,
centralidades e posições, resultando, nesse caso, nas chamadas cidades híbridas,
onde popular e erudito se encontram, ou melhor, chocam-se. Um questionamento
pertinente a ser feito, neste contexto, seria: o que caracteriza a periferia e o que
caracteriza o centro? Em suma, o que caracteriza a cidade contemporânea?
Não restam dúvidas que antropólogos, sociólogos e filósofos buscam
respostas para esse fenômeno, mas a crise do mundo-sem-fronteiras acaba
caracterizando a própria pós-modernidade. Para Prysthon (2003, p. 44), “os estudos
culturais e o pós-colonialismo reafirmam, como antes as teorias políticas terceiromundistas, mas de modo muito mais articulado teoricamente, o papel do periférico
na história e a própria história periférica”.
Os estudos tradicionais, de certo modo, classificam o hibridismo cultural
como algo negativo: para eles, há localidades que se sobrepõem a outras, já que,
segundo alguns teóricos tradicionais, não havia igualdade entre os habitantes de
espaços citadinos distintos. Atualmente, o hibridismo cultural é algo pertencente à
pós-modernidade e, mais do que nunca, presente nos estudos sociais, apresentado
como algo positivo, já não há mais cultura ou sociedade hegemônica.
Os estudos recentes que concebem periferia e centro se compondo de modo
“harmônico”, de certo modo representam o periférico, dão voz a esse segmento;
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nele, está localizado a estrutura teórica e cultural a ser analisada pelos estudos póscoloniais. Consequentemente, na contemporaneidade periférica há os efeitos do
embate de sua marginalização, de sua exclusão - nela está inerente a força
combativa de afirmação de sua identidade, quebrando não só fronteiras, mas
possíveis margens canônicas tradicionais e excludentes. Portanto, não há dúvidas
de que a temática principal nos estudos contemporâneos está relacionada à quebra
de identidades, sejam elas culturais, sociais ou individuais, discussão que
disseminará a própria construção do conceito de pós-modernidade (PRYSTHON,
2003).
A temática periférica, abordada de modo recorrente no presente trabalho, é
de fundamental importância no tocante à contemporaneidade, pois se trata não
apenas de elevar a cultura periférica, promovendo sua identidade, mas de
considerá-la dentro do processo identitário da construção das cidades, possibilitando
diálogos agregadores entre culturas distintas. Torna-se, assim, relevante, dentro das
questões aqui discutidas, abordar a questão do pós-colonialismo, teoria que “pode
significar uma posição contra o imperialismo e o eurocentrismo. O termo, então,
abrange uma gama de experiências, culturas e problemas” (BONNICI, 2002, p. 03).
O choque entre culturas diversas, a tentativa impositiva de prevalecer uma única
cultura e a resistência ao poder do colonizador colaboram com a consolidação da
teoria pós-colonialista, ficando claro que essa tensão leva a proliferação cada vez
maior do hibridismo.
Atualmente,

torna-se

imprescindível

distinguirmos

a

diferença

entre

Modernismo e Modernidade: em poucas palavras pode-se dizer que, enquanto esta
está ligada a um contexto histórico abrangente, aquela refere-se somente às artes e
demais

manifestações

culturais. No

que

compete

à diferença entre Pós-

Modernidade e Pós-Modernismo, podemos fazer uma analogia aos termos
anteriores e afirmar que esta última refere-se, de modo um tanto vago, à atual
situação da produção cultural no mundo contemporâneo, ligando-se ao que se
convencionou chamar de modernidade tardia.
Em nível social, é possível afirmar que a pós-modernidade é a era do
consumo, em que prevalecem, de certo modo, lógicas perversas, como a perda e a
venda de valores, num contexto onde quase tudo é massificado e todos os
indivíduos passam a pensar de forma igual, de maneira mecânica, todos eles sendo
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induzidos ao consumo. O próprio passado, que seria algo precioso e agregador,
passa a ser “antiquado”, sem fundamento. Em relação ao pós-modernismo,
podemos afirmar:
é o nome aplicado às mudanças ocorridas nas ciências, nas artes e
nas sociedades avançadas desde 1950, quando, por convenção, se
encerra o modernismo (1900-1950). Ele nasce com a arquitetura e a
computação nos anos 50. Toma corpo com a arte Pop nos anos 60.
Cresce ao entrar pela filosofia, durante os anos 70, como crítica da
cultura ocidental. E amadurece hoje, alastrando-se na moda, no
cinema, na música e no cotidiano programado pela tecnociência (...),
sem que ninguém saiba se é decadência ou renascimento cultural.
(SANTOS, 2000, p. 7).

Dentro dessa discussão, podemos classificar o conjunto da obra de
Marcelino Freire como prosa pós-moderna, categoria, como citado acima, que se
alimenta do moderno, mas vai além dele, pois transgride valores, problematiza a
representação narrativa, contesta e recria as “verdades” da realidade e da ficção.
Nesse caso, podemos definir que a narrativa moderna representa o "real", enquanto
que a pós-moderna, o contesta. Em outras palavras, os modernistas sofisticaram o
romance, levando-o demasiadamente a sério; o pós-modernista quer, em suma,
satirizar e se desconstruir essa seriedade.
A modernidade garantiu que, no decorrer dos tempos, ocorreriam grandes
narrativas, valores positivos e suas certezas, e o que vemos hoje, na pósmodernidade, contraria todas essas questões, com a perda da utopia, por exemplo.
Estamos na era do hibridismo, de narrativas múltiplas, em que identidades e valores
tornaram-se indistintos na contemporaneidade; podemos exemplificar essa questão
com a junção “harmônica” entre popular e erudito, conforme relatado na introdução
deste artigo.
Em se tratando de literatura pós-moderna, autores como Marcelino Freire,
Luiz Ruffato, Marçal Aquino, Fernando Bonassi, entre outros, provam com sua
escrita que a violência, a criminalidade e a periferia estão presentes de modo maciço
no cotidiano das grandes cidades, assim como a desigualdade e a injustiça social. A
cidade pós-moderna já não é mais a cidade perfeita, onde sonhos e planos se
concretizam; ao contrário da moderna, ela é distópica, “hiper-real”, “morada incerta”
(GOMES, 2000); nela, os sonhos são destruídos pala avalanche da realidade
urbana; nas narrativas contemporâneas, por exemplo, encontramos uma cidade
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múltipla, cheia de misturas, de incertezas, de "realidades". Já não há mais a
separação entre “palco e público”, ambos estão em convivência, no espaço
contemporâneo avassalador. Aquilo que se espera recuperar, aquilo que já foi a
cidade e seus costumes, já não faz mais sentido: a cidade contemporânea é tomada
pela tristeza e nostalgia do que ela foi um dia, e, consequentemente, o que fica
presente é o sentimento nostálgico diante da realidade distópica.
Personagens sem rumo, sem estrutura e sem identidades próprias marcam
a narrativa contemporânea, narrativa esta sem fórmulas, sem regras. Nota-se essa
disposição narrativa nas obras de Marcelino Freire, onde as estruturas de conteúdo
e forma são colocadas em xeque. Todas essas questões têm relação direta, como
vamos demonstrar posteriormente, com sua produção literária, em especial nos
contos a que nos propusemos analisar.
Caos urbano e contemporaneidade
As

características

da

literatura

contemporânea

já

mencionadas

anteriormente (violência, caos urbano, hiper-realismo, ruptura estética, hibridismo,
transgressão) estão presentes de modo expressivo na obra de Marcelino Freire, seja
por meios de seus contos e de seu último romance Nossos Ossos (2013).
O conto "Da paz" (Rasif - mar que arrebenta), por exemplo, retrata um
desabafo desesperado de uma mulher da periferia, provavelmente sendo convidada
a participar de uma passeata pela paz, cansada de aparências e sofrendo as
consequências da violência no seu cotidiano: “Eu não sou da paz. Não sou mesmo
não. Não sou. Paz é coisa de rico. Não visto camiseta nenhuma, não, senhor. Não
solto pomba nenhuma, não, senhor” (FREIRE, 2008, p. 25). A fala da personagem
contraria aquilo que o leitor espera - o esperado, pela situação social da
personagem, é que ela diga: “sou da paz, quero paz”. Mas, para ela, as tentativas de
busca pela paz foram esgotadas, banalizadas: “Não venha me pedir para eu chorar
mais. Secou” (FREIRE, 2008, p. 25). Beleza e caos são termos em tensão nas
cidades contemporâneas (GOMES, 2000), onde a realidade que é transmitida pelos
meios midiáticos, em relação ao cotidiano periférico, encontra-se distante de quem
vive nela de fato, onde violência e exploração são situações recorrentes: “A paz é
muito organizada. Muito certinha, tadinha” (FREIRE, 2008, p. 25).
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Sem marcadores temporais específicos e com características claras de
alguém pobre e esquecido pela sociedade, o desabafo da personagem apresenta o
quão seu mundo é diferente daquele em que vive a elite brasileira, a mesma que sai
às ruas - em passeata - para pedir pela paz; muitos desses "ativistas" não vivem a
intranquilidade que a falta da paz, de fato, representa: “Vou não. Não vou. A paz é
perda de tempo. E o tanto que eu tenho para fazer hoje. Arroz e feijão. Arroz e
feijão. Sem contar a costura. Meu juízo não está bom.” (FREIRE, 2008, p. 26).
Desse modo,
ler as representações da cidade contemporânea na literatura
contemporânea, percebendo a utopia em ruína e os traços infernais
das megalópoles em que vivemos, sem, entretanto, abrir mão da
capacidade de indignação e das possibilidades do presente, ainda
que precário. A procura de uma operação poética para ler as cidades
ficcionalizadas pela literatura pode, assim, ser revestida não só de
preocupação política, mas sobretudo de postura ética. Essa literatura
é, desta forma, produto de um tempo pós-utópico, em que o presente
desaloja o futuro enquanto ‘terra prometida’, pondo sob suspeita as
certezas que a Modernidade anunciava (GOMES, 2000, p. 2).

A ficção pós-moderna explora ao máximo os elementos reais da cidade.
Suas temáticas referentes ao urbano são hibridas, assim como a metrópole o é. Há
ruptura de conteúdo e forma na escrita - nota-se essa questão na passagem em que
o escritor dá ênfase à fala da personagem, com fortes marcadores orais: "A paz
parece que está rindo de mim. Reparou? Com todos os terços. Com todos os
nervos. Dentes estridentes. Reparou? Vou fazer mais o quê, hein? Hein?" (FREIRE,
2008, p. 27). A passagem tem forma de um diálogo, mas na verdade é um
monólogo, em busca, aparentemente, de um interlocutor, que nesse caso pode ser o
próprio leitor, além do uso excessivo do ponto final, como marca da indagação e
ênfase na fala da personagem, questionando qual o sentido de ela sair buscando a
paz, se em sua vida essa busca se banalizou, inutilizando-se por completo.
Em relação ao conteúdo, é inquestionável o quanto a temática e a ironia
estão presentes de forma atual: a narradora é a maior vítima da ausência de paz em
seu espaço, mas quem aparece na mídia como representantes ideais da paz são as
celebridades e governantes, que pouco fazem pela realidade da periferia: "A paz tem
hora marcada. Vem governador participar. E prefeito. E senador. E até jogador"
(FREIRE, 2008, p. 25). Esses indivíduos usufruem da paz de fato, enquanto a
mulher periférica não sabe o que ela significa; então, qual o sentido de ir às ruas
RevLet – Revista Virtual de Letras, v. 08, nº 01, jan/jul, 2016
ISSN: 2176-9125

647

procurando algo que não faz sentido? Neste contexto, a verdadeira paz pertence à
elite: “Sabe a madame? A paz não mora no meu tanque. A paz é muito branca. A
paz é pálida. A paz precisa de sangue” (FREIRE, 2008, p. 26). Quem vem a público
como protagonista da paz são “os brancos” (A paz é branca), enquanto o morador
da periferia a recebe apenas como instrumento do sensacionalismo (A paz precisa
de sangue). É a sociedade do espetáculo...
E a narradora finaliza: “A minha vontade é sair gritando. Urrando. Soltando
tiro. Juro. Meu Jesus! Matando todo mundo. É. Todo mundo. Eu matava, pode ter
certeza. A paz é que é culpada. Sabe, não sabe? A paz é que não deixa” (FREIRE,
2008, p. 28). Podemos concluir, nesse caso, que a maior “vítima da paz" é própria
protagonista, já que, no contexto tratado pelo conto, a paz é organizada, certinha,
não revela sua verdadeira face, que, na verdade, para quem vive na periferia, é uma
contradição: quem perde com a passeata pela paz é a própria protagonista do conto.
Dentro dessa perspectiva, acreditamos que o texto está inserido no conceito de
hiper-realismo, que vai além de elementos "reais" - é o realismo intensificado,
brutalista, ou, em outras palavras, "são termos que apontam para o desamparo, a
crueldade e a degradação que norteiam os passos do homem nos grandes centros
urbanos de toda América Latina, em que se cruzam barbárie existencial e
sofisticação tecnológica" (PELLEGRINI, 2008, p. 34).
Percebemos claramente, no conto analisado, as questões já aludias na
primeira parte deste estudo, em relação à cidade contemporânea: é possível afirmar,
assim, que a cidade contemporânea - caótica - vive imersa nas consequências que a
pós-modernidade pode trazer: banalização da violência, exposição midiática,
choques entre várias camadas sociais. Enfim,
os percursos que essa literatura oferece levam à dramatização
daquilo que frustra a ideia de cidade utópica – moderna, racional e
funcional; já que não pressupõem apenas as teorias da ordem
urbana, que não mais dão conta dessa cidade babélica, que se
tornou, para a maioria de nós, paisagem inevitável, morada incerta
(GOMES, 2000, p. 03).

No conto "Crime (Amar é crime), um garoto, aparentemente jovem e
revoltado, relata para sua mãe como fará para matar a namorada que o traiu. Mais
uma vez, assim como na análise do conto anterior, reforçamos as marcas orais, a
proliferação da violência e a voz dos esquecidos na escrita de Marcelino Freire;
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notamos, desse modo, o quanto os "renegados" socialmente tem vez na literatura
contemporânea - as ruas, os becos, o abuso, a violência, entre outras questões são
temas que se manifestam de modo intenso na pena do autor contemporâneo:
o contemporâneo é aquele que, graças a uma diferença, uma
defasagem ou um anacronismo, é capaz de captar seu tempo e
enxergá-lo. Por não se identificar, por sentir-se em desconexão com
o presente, cria um ângulo do qual é possível expressá-lo
(SCHOLLHAMMER, 2009, p. 09).

Assim, a literatura contemporânea não é somente aquela que representa o
que é atual, é também a que se reconhece a ponto de compreender o presente
como consequência do passado, tocando, sem temer, naquilo que pertence a
ambos: a cidade inóspita, suja, violenta tem sua representação nela mesma e em
seus personagens. No conto em questão, o narrador não tem pudores ao difamar
sua companheira, expressando sua ira: “trago ela aqui para casa, pela garagem, dou
um tapa, jogo no sofá, esculhambo, vai vendo, bato, xingo ela de vaca" (FREIRE,
2010, p. 65). O narrador vive na periferia esquecida, apenas lembrada para fins
sensacionalistas, que têm como objetivo explorar a realidade de quem vive no local.
Assim, o garoto expressa sua indiferença àquilo que a mídia vai achar: “mãe, eu vou
ficar famoso, vem o SBT, a Record, a Rede Globo, a polícia no meio do esgoto, no
megafone, me chamando, Roni, Roni, Roni, rá, aqui é o capitão eu cuspindo bem
daqui ó, seu cuzão, xô, vai se fuder, hoje o mundo vai saber" (FREIRE, 2010, p. 67).
Atualmente, a ficção urbana faz com que a representação das cidades ultrapasse a
própria realidade, funcionando como “tradução de uma espécie de lugar de
opressão, nos seus múltiplos níveis” (PELLEGRINI, 2008, p. 32).
Atualmente, o aspecto da cidade na literatura contemporânea deixou de ser
mero pano de fundo para se transformar em representação brutal dos problemas
sociais, em que as identidades fragmentadas e o hibridismo cultural passam a
predominar como temática central dessa literatura. As relações sociais e familiares,
por exemplo, já não são tão permanentes e duradouras: “também lembrarei de citar
meu pai, doido, azedo, mãe, aquele cachorro escroto também será chamado para
tirar da minha cabeça essa loucura, se entrega, filho, deixa de criancice, de
molecagem, vem para rua me dar um abraço, como é que eu vou dar um abraço, me
diz, que merda de abraço, era o primeiro que eu matava, eu juro” (FREIRE, 2010, p.
69).
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Cor, raça e condição social são apresentadas de modo contundentes no
conto aqui analisado - todas essas questões são relacionadas à crua realidade
presente na literatura contemporânea: “passarei na cara de cada um a vida de rato,
rá, rá, rá, que a gente vai vivendo, todo dia morrendo, contando grana, a senhora
tendo de se humilhar, lavando cueca na casa de bacana, eu negro tendo de ouvir
que emprego tá difícil, sei lá" (FREIRE, 2010, p. 69). Segundo Stuart Hall, "a raça é
uma categoria discursiva e não uma categoria biológica” (HALL, 2003, p. 63).
Traçando um paralelo entre o trecho citado e a concepção de raça que propõe,
entendemos a crítica direta ao preconceito de raça/cor, lembrando que a maioria dos
indivíduos que estão nas margens de nossa sociedade é constituída por negros. A
fala revoltada do protagonista lembra essa questão - para o garoto, além de sua
humilhante condição de pobreza e exploração, há a indiferença da sociedade pela
sua cor.
Ao contrário do que possa parecer e até o que a própria mídia apresenta,
por meio de sensacionalismos cotidianamente banais, quem reside na periferia tem
sonhos, ideais e perspectivas de vida, como se verifica no final do conto analisado,
em que o menino manifesta sua inocência e utopia: “hã, como é que é, o que é que
eu tô esperando, é, esperando para começar, ah, tô esperando arranjar uma
namorada, mãe, pensa que é fácil o amor da minha vida, assim, chegar, não é, não
é não, não é não, rá, rá" (FREIRE, 2010, p. 70).
Considerações finais
Este trabalho buscou analisar dois contos do autor pernambucano Marcelino
Freire, procurando, por meio de categorias propostas pelos estudos pós-coloniais e
pelas teorias da pós-modernidade, representar a temática do cotidiano urbano na
obra do autor.
Uma característica recorrente nos textos e na literatura atual é a
representação através da cidade, ou melhor, do caos urbano instaurado: como já
se disse uma vez, a cidade pós-moderna é o domínio do não-lugar, pois nela não
há identidades, lugares e fronteiras estabelecidas, já que todos os lugares são
"lugares", o que leva, de certa forma, à anulação do próprio lugar e a instauração do
seu avesso, o não lugar. Numa obra contemporânea, por exemplo, os personagens,
movidos por pré-conceitos, deixam suas verdadeiras escolhas e costumes para se
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misturarem àquilo que a sociedade pede e acredita, impulsionados pela onda pósmoderna. A esse respeito, dos espaços abordados nas narrativas contemporâneas,
vamos ao encontro do que teorizou Marc Augé: “o mundo da supermodernidade não
tem as dimensões exatas daquele no qual pensamos viver, pois vivemos num
mundo que ainda não aprendemos a olhar. Temos que reaprender a pensar o
espaço” (AUGÉ, 1994, p. 37).
Tanto no conto "Da paz" quanto no "Crime", notamos tais características:
indivíduos agindo, mesmo que contrariados, a tudo aquilo que a sociedade e a
dinâmica da metrópole impõem. Esse mosaico urbano tem fortes nuances
decorrentes das identidades fragmentadas atuais, instaurando a chamada crise de
identidade, considerado, segundo Stuart Hall, "parte de um processo mais amplo da
mudança, que está deslocando as estruturas e processos centrais das sociedades
modernas e abalando os quadros de referência que davam aos indivíduos uma
ancoragem estável no mundo social” (HALL, 2003, p. 7).
Conforme já explicitado neste trabalho, na contemporaneidade, a cidade é
representada como caos e mosaico, onde sujeitos sociais apresentam identidades
hibridas, onde periferia e centro tornam-se espaços únicos, onde lugares tornam-se
não lugares e, finalmente, onde o futuro não é senão uma utopia a ser,
continuamente, buscada e, provavelmente, jamais encontrada...
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