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 Romantismo: Poesia (3ª Geração) 
 
Texto 1 

Navio negreiro (fragmento) 
Senhor Deus dos desgraçados!  
Dizei-me vós, Senhor Deus!  
Se é loucura... se é verdade  
Tanto horror perante os céus?!  
Ó mar, por que não apagas  
Co'a esponja de tuas vagas 

De teu manto este borrão?...  
Astros! noites! tempestades!  
Rolai das imensidades!  
Varrei os mares, tufão! 
 

Quem são estes desgraçados  
Que não encontram em vós  
Mais que o rir calmo da turba  
Que excita a fúria do algoz?  
Quem são? Se a estrela se cala,  
Se a vaga à pressa resvala  
Como um cúmplice fugaz,  
Perante a noite confusa...  
Dize-o tu, severa Musa, 
Musa libérrima, audaz!... 
 

São os filhos do deserto, 
Onde a terra esposa a luz.  
Onde vive em campo aberto 

A tribo dos homens nus... 
São os guerreiros ousados 

Que com os tigres mosqueados  
Combatem na solidão. 
Ontem simples, fortes, bravos.  
Hoje míseros escravos, 
Sem luz, sem ar, sem razão. . . 
 

(...) 
 

Ontem a Serra Leoa, 
A guerra, a caça ao leão, 
O sono dormido à toa 

Sob as tendas d'amplidão!  
Hoje... o porão negro, fundo,  
Infecto, apertado, imundo,  
Tendo a peste por jaguar... 
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E o sono sempre cortado 

Pelo arranco de um finado, 
E o baque de um corpo ao mar... 
 

Ontem plena liberdade, 
A vontade por poder... 
Hoje... cum’lo de maldade, 
Nem são livres p’ra morrer... 
Prende-os a mesma corrente 

— Férrea, lúgubre serpente — 

Nas roscas da escravidão. 
E assim zombando da morte, 
Dança a lúgubre coorte 

Ao som do açoite... Irrisão!... 
(Castro Alves) 

 

 

Texto 2 

Todo camburão tem um pouco de navio negreiro 

Tudo começou quando a gente conversava 

Naquela esquina alí 
De frente àquela praça 

Veio os homens 

E nos pararam 

Documento por favor 
Então a gente apresentou 

Mas eles não paravam 

Qual é negão? Qual é negão? 

O que que tá pegando? 

Qual é negão? Qual é negão? 
 

É mole de ver 
Que em qualquer dura 

O tempo passa mais lento pro negão 

Quem segurava com força a chibata 

Agora usa farda 

Engatilha a macaca 

Escolhe sempre o primeiro 

Negro pra passar na revista 

Pra passar na revista 
 

Todo camburão tem um pouco de navio negreiro 

Todo camburão tem um pouco de navio negreiro 
 

É mole de ver 
Que para o negro 

Mesmo a aids possui hierarquia 

Na áfrica a doença corre solta 



 
 
  
 

 
 

Este conteúdo pertence ao Descomplica. É vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 
 Todos os direitos reservados. 

Material de apoio do Extensivo  

Literatura 
Professor: Diogo Mendes 

 

 
E a imprensa mundial 
Dispensa poucas linhas 

Comparado, comparado 

Ao que faz com qualquer 
Figurinha do cinema 

Comparado, comparado 

Ao que faz com qualquer 
Figurinha do cinema 

Ou das colunas sociais 
 

Todo camburão tem um pouco de navio negreiro 

Todo camburão tem um pouco de navio negreiro 

(Marcelo Yuka) 
 

 

Texto 3  
A canção do africano 

Lá na úmida senzala, 
Sentado na estreita sala, 
Junto ao braseiro, no chão, 
Entoa o escravo o seu canto, 
E ao cantar correm-lhe em pranto 

Saudades do seu torrão … 
 

De um lado, uma negra escrava 

Os olhos no filho crava, 
Que tem no colo a embalar… 

E à meia voz lá responde 

Ao canto, e o filhinho esconde, 
Talvez pra não o escutar! 
 

“Minha terra é lá bem longe, 
Das bandas de onde o sol vem; 
Esta terra é mais bonita, 
Mas à outra eu quero bem! 
 

“O sol faz lá tudo em fogo, 
Faz em brasa toda a areia; 
Ninguém sabe como é belo 

Ver de tarde a papa-ceia! 
 

“Aquelas terras tão grandes, 
Tão compridas como o mar, 
Com suas poucas palmeiras 

Dão vontade de pensar … 
 

“Lá todos vivem felizes, 
Todos dançam no terreiro; 
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A gente lá não se vende 

Como aqui, só por dinheiro”. 
 

O escravo calou a fala, 
Porque na úmida sala 

O fogo estava a apagar; 
E a escrava acabou seu canto, 
Pra não acordar com o pranto 

O seu filhinho a sonhar! 
 

………………………. 
 

O escravo então foi deitar-se, 
Pois tinha de levantar-se 

Bem antes do sol nascer, 
E se tardasse, coitado, 
Teria de ser surrado, 
Pois bastava escravo ser. 
 

E a cativa desgraçada 

Deita seu filho, calada, 
E põe-se triste a beijá-lo, 
Talvez temendo que o dono 

Não viesse, em meio do sono, 
De seus braços arrancá-lo! 

(Castro Alves) 
 
 
Texto 4 

Mater dolorosa 

Meu Filho, dorme, dorme o sono eterno 

No berço imenso, que se chama - o céu. 
Pede às estrelas um olhar materno, 
Um seio quente, como o seio meu. 
 

Ai! borboleta, na gentil crisálida, 
As asas de ouro vais além abrir. 
Ai! rosa branca no matiz tão pálida, 
Longe, tão longe vais de mim florir. 
 

Meu filho, dorme Como ruge o norte  
Nas folhas secas do sombrio chão!  
Folha dest'alma como dar-te à sorte?  
É tredo, horrível o feral tufão! 
 

Não me maldigas... Num amor sem termo 

Bebi a força de matar-te a mim 

Viva eu cativa a soluçar num ermo 
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Filho, sê livre... Sou feliz assim... 
 

- Ave - te espera da lufada o açoite, 
- Estrela - guia-te uma luz falaz. 
- Aurora minha - só te aguarda a noite, 
- Pobre inocente - já maldito estás. 
 

Perdão, meu filho... se matar-te é crime 

Deus me perdoa... me perdoa já. 
A fera enchente quebraria o vime... 
Velem-te os anjos e te cuidem lá. 
 

Meu filho dorme... dorme o sono eterno 

No berço imenso, que se chama o céu. 
Pede às estrelas um olhar materno, 
Um seio quente, como o seio meu. 

(Castro Alves) 
 

 

Texto 5 

Boa noite 

Boa noite, Maria! Eu vou-me embora. 
A lua nas janelas bate em cheio... 
Boa noite, Maria! É tarde... é tarde... 
Não me apertes assim contra teu seio. 
 

Boa noite!... E tu dizes – Boa noite. 
Mas não digas assim por entre beijos... 
Mas não me digas descobrindo o peito, 
– Mar de amor onde vagam meus desejos. 
 

Julieta do céu! Ouve.. a calhandra  
já rumoreja o canto da matina. 
Tu dizes que eu menti?... pois foi mentira...  
...Quem cantou foi teu hálito, divina! 
 

Se a estrela-d'alva os derradeiros raios 

Derrama nos jardins do Capuleto, 
Eu direi, me esquecendo d'alvorada: 
"É noite ainda em teu cabelo preto..." 
 

É noite ainda! Brilha na cambraia 

– Desmanchado o roupão, a espádua nua – 

o globo de teu peito entre os arminhos 

Como entre as névoas se balouça a lua... 
 

É noite, pois! Durmamos, Julieta!  
Recende a alcova ao trescalar das flores,  
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Fechemos sobre nós estas cortinas...  
– São as asas do arcanjo dos amores. 
 

A frouxa luz da alabastrina lâmpada 

Lambe voluptuosa os teus contornos... 
Oh! Deixa-me aquecer teus pés divinos 

Ao doudo afago de meus lábios mornos. 
 

Mulher do meu amor! Quando aos meus beijos 

Treme tua alma, como a lira ao vento, 
Das teclas de teu seio que harmonias, 
Que escalas de suspiros, bebo atento! 
 

Ai! Canta a cavatina do delírio, 
Ri, suspira, soluça, anseia e chora... 
Marion! Marion!... É noite ainda. 
Que importa os raios de uma nova aurora?!... 
 

Como um negro e sombrio firmamento, 
Sobre mim desenrola teu cabelo... 
E deixa-me dormir balbuciando: 
– Boa noite! –, formosa Consuelo... 

(Castro Alves) 
 
Texto 6 

Lembrança de Morrer 

Quando em meu peito rebentar-se a fibra, 
Que o espírito enlaça à dor vivente, 
Não derramem por mim nenhuma lágrima 
Em pálpebra demente. 
 

E nem desfolhem na matéria impura 
A flor do vale que adormece ao vento: 
Não quero que uma nota de alegria 
Se cale por meu triste passamento. 
 

Eu deixo a vida como deixa o tédio 
Do deserto, o poento caminheiro, 
... Como as horas de um longo pesadelo 
Que se desfaz ao dobre de um sineiro; 
 

(...) 
 

Só levo uma saudade... é dessas sombras 
Que eu sentia velar nas noites minhas... 
De ti, ó minha mãe, pobre coitada, 
Que por minha tristeza te definhas! 
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De meu pai... de meus únicos amigos, 
Pouco – bem poucos... e que não zombavam 
Quando, em noites de febre endoudecido, 
Minhas pálidas crenças duvidavam. 
 

Se uma lágrima as pálpebras me inunda, 
Se um suspiro nos seios treme ainda, 
É pela virgem que sonhei... que nunca 
Aos lábios me encostou a face linda! 
(...) 

(Álvares de Azevedo) 
 
Texto 7  
O "adeus" de Teresa 

A vez primeira que eu fitei Teresa, 
Como as plantas que arrasta a correnteza, 
A valsa nos levou nos giros seus 

E amamos juntos E depois na sala 

"Adeus" eu disse-lhe a tremer co'a fala 
 

E ela, corando, murmurou-me: "adeus." 
 

Uma noite entreabriu-se um reposteiro. . . 
E da alcova saía um cavaleiro 

Inda beijando uma mulher sem véus 

Era eu Era a pálida Teresa! 
"Adeus" lhe disse conservando-a presa 
 

E ela entre beijos murmurou-me: "adeus!" 
 

Passaram tempos sec'los de delírio 

Prazeres divinais gozos do Empíreo 

... Mas um dia volvi aos lares meus. 
Partindo eu disse - "Voltarei! descansa!. . . " 
Ela, chorando mais que uma criança, 
 

Ela em soluços murmurou-me: "adeus!" 
 

Quando voltei era o palácio em festa! 
E a voz d'Ela e de um homem lá na orquesta 

Preenchiam de amor o azul dos céus. 
Entrei! Ela me olhou branca surpresa! 
Foi a última vez que eu vi Teresa! 
 

E ela arquejando murmurou-me: "adeus!" 
(Castro Alves) 

 


