
O LIRISMO AMOROSO-CRÍTICO DE CASTRO ALVES 

 

Jessyca Rayanne Ferreira
1
 

Lioly Moreira de Lima Ferreira
2
 

Murilo Cavalcante Alves
3
 

 

 

RESUMO 

Este trabalho visa apresentar Castro Alves com enfoque em dois planos distintos de abordagem. 

Inicialmente, como se configura sua lírica amorosa, em que se aproxima da Segunda Geração do 

Romantismo brasileiro, apesar de estar situado na Terceira Geração. E, em seguida, a dimensão mais 

significativa de sua ação poética, qual seja a poesia condoreira, e que tem como pano de fundo a 

questão social da escravidão. Para isso, utilizamos como fundamentação teórica textos dos críticos 

mais expressivos do Romantismo brasileiro. Dentre estes, destacamos Roncari (2002), ao abordar a 

poesia lírica do poeta baiano, assinala que nas fases anteriores à Terceira Geração Romântica, os 

poetas alimentavam uma concepção aristocrática do amor sublime, da mulher virgem e intocável, 

enquanto em Castro Alves lírico o amor transcende as condições sociais e as particularidades raciais 

da mulher amada. Por sua vez, Rodovalho (2010), assegura que Castro Alves promoveu a construção 

de uma poesia que envolvia as causas da liberdade e da justiça, ou seja, um estilo de poesia social e 

libertária com uma linguagem capaz de quebrar o silêncio da época sobre a escravidão e o negro na 

literatura do Brasil. A metodologia adotada na pesquisa toma como suporte consultas bibliográficas e 

caracteriza-se por ser de natureza qualitativa. Enfim, através de diferentes abordagens e 

interpretações de críticos literários, a pesquisa procura elucidar os sentidos imanentes na poesia do 

vate baiano e, ao mesmo tempo, assinalar as características da Segunda e Terceira Gerações 

Românticas presentes em sua obra. 

 
Palavra-chave: Castro Alves, Condoreirismo, Lírico-amorosa, Poeta dos escravos, Romantismo. 

  

ABSTRACT 

This paper aims to present Castro Alves with a focus on two distinct approaches. Initially, as his 

amorous lyric is configured, in which he approaches the Second Generation of Brazilian romanticism, 

despite being located in the third generation. And then, the most significant dimension of his poetic 

action, which is condoreira poetry, and that has as background the social question of slavery. For 

this, we use as theoretical foundation texts of the most expressive critics of Brazilian Romanticism. 

Among these, we highlight Roncari (2002), when addressing the poetry of the bahian poet, points out 

that in the phases prior to the Third Romantic Generation, poets fed an aristocratic conception of 

sublime love, of virgin and untouchable women, while in lyrical Castro Alves, love transcends the 

social conditions and racial particularities of the beloved woman. In turn, Rodovalho (2010) assures 

that Castro Alves promoted the construction of a poetry that involved the causes of freedom and 
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justice, that is, a style of social and libertarian poetry with a language capable of breaking the silence 

of the time of slavery and the Black People in Brazilian literature. The methodology adopted in the 

research takes as support bibliographical consultations and characterizes itself as being of a 

qualitative nature. Finally through different approaches and interpretations of literary critics, the 

research seeks to elucidate the imminent senses in the poetry of the bahian poet and, at the same time, 

to point out the characteristics of the Second and Third Romantic Generations present in his work. 

 

Keywords: Castro Alves, Condoreirismo, Lírico-amorosa, Poet of the slaves, Romanticism. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Castro Alves é consagrado como um dos poetas de maior destaque no panorama 

literário brasileiro, ele não só recebeu reconhecimento em vida, mas também após um século 

de sua morte, sendo reconhecido por gerações que se interessam por sua literatura, levando 

seus versos e seu nome para muito além dos dias de hoje. 

Poeta brasileiro que se destaca por algumas marcas de sua fala, e sua luta por grandes 

causas políticas e sociais, sendo conhecido como um grande poeta lírico de sua época. 

Entregou-se de maneira fervorosa à causa abolicionista e, a partir disso recebeu o apelido 

“Poeta dos Escravos”, mas não terminou por aí, Castro Alves também encanta os seus leitores 

com aquilo que Agripino Grieco (1947) chamou “idílios finamente voluptuosos”. Pois, além 

de abordar causas sociais, o baiano se dedicava, também, ao aspecto lírico-amoroso.  

Castro Alves permanece vivo na literatura brasileira, com um reconhecimento que vai 

além do cultural. O poeta é sempre lembrado em comemorações no Brasil que consagrou o 

dia 14 de março, aniversário de nascimento do poeta, como o “Dia Nacional da Poesia”. 

Desde seu reconhecimento, final de XIX, vários poemas de Castro Alves foram 

musicados: “Canção do Boêmio”, “As duas flores”, “Boa noite", “A tirana”, “A volta da 

primavera”, “A noite de Maio”, "O coração", "Adormecida", “Pensamento de Amor”, “Laço 

de Fita”, musicados nos estados da Paraíba, Ceará e Bahia. 

Mesmo que Castro Alves tenha publicado em vida somente “Espumas Flutuantes” 

(1870), suas obras não pararam por aí, o poeta e suas obras não publicadas e vêm sendo 

divulgadas a partir de coletâneas juntamente com sua biografia.  Como, por exemplo: Poesia 

(1960), por Eugênio Gomes; Os escravos (1972), Ribeiro Neto; Castro Alves: poesias 

escolhidas (1947), Homero Pires; Espumas flutuantes e Os escravos (2000), Luiz Dantas e 

Pablo Simpson. Nesse conjunto, destaquem-se: Castro Alves: obra completa, com primeira 

edição em 1898, por Said Ali; as edições feitas por Afrânio Peixoto (1921) e a organizada por 

Eugênio Gomes, em 1997, esta em comemoração aos 150 anos de nascimento do poeta. 



Castro Alves era um poeta de indagar, com isso conquistava o povo e criava uma nova 

poesia, rompendo costumes que eram impostos pela sociedade da época e isso o fez criar uma 

„„nova voz” na nossa poesia, seus poemas envolviam o povo e rompia com dogmas presentes 

nas classes mais privilegiadas. Tornou-se, a partir daí, um poeta diferente dos demais, passou 

a abordar outras temáticas mais abrangentes, como a igualdade de direitos e a luta de classe, 

não se limitando a sentimentos individuais. 

Segundo Bosi (2003, pg. 120-121): “A poesia social de Castro Alves também 

apresenta uma nova imagem sobre a mulher, considerando-a como aquela que está próxima 

da figura sensual, enquanto os demais poetas viam a mulher como algo a ser idealizado”. 

Ao falarmos das poesias de Castro Alves, tem-se a visão maior de um poeta romântico que 

leva em consideração a escravidão em sua época, com isso ficou conhecido como “Poeta dos 

escravos”, porém nesse estudo ficou perceptível, em suas poesias líricas a presença do 

clássico romântico, que aborda sentimentos, relações amorosas e carnais e romances com 

erotismos, se dirigindo não somente ao tema da escravidão, mas também, a seus 

relacionamentos amorosos. 

         Além disso, Castro não escreveu somente poemas líricos, buscou relatar em seus 

poemas a sociedade a qual vivia, que era repleta de tristeza e crueldade, com senzalas e 

opressão dos escravos que sofriam maus tratos. O poeta conseguiu levar até a sociedade um 

novo olhar sobre o qual não enxergavam. Castro Alves ainda teve fase de intensa produção 

literária e a do seu apostolado por duas grandes causas: a social e moral; a da abolição da 

escravatura; outra, a república, aspiração política dos liberais mais exaltados.  

Castro Alves teve publicação intensa dos seus poemas líricos e heróicos, que eram 

publicados nos jornais ou recitados nas festas literárias, que davam lugar aos mais formosos 

talentos e capacidades literárias e políticas do Brasil. 

       A questão social é bem presente em seus poemas, a liberdade dos escravos, mudança da 

sociedade, através da sua voz protestou e expôs a sua indignação. Ele se envolveu em uma 

luta que não seria fácil, nem aceita totalmente pela sociedade, mas isso não silenciou sua voz, 

seu objetivo era dar voz à aqueles que eram oprimidos e com sua ousadia fixou  uma 

linguagem absolutamente guerreira e feroz, sua oralidade nas praças e em espaços públicos 

tinha como meta alcançar o direito e a liberdade daqueles que sofriam e não tinham 

perspectivas futuras. 

       A forma organizativa de seus poemas, trazem signos e significados que levam o leitor a 

enxergar o que aconteceu na história, as angústias e crueldades da época (século XIX) com os 

negros. Sua poesia lírica é inovadora e totalmente sentimental, Castro se entrega para o amor. 



      O poeta escrevia não para si, mas para o povo, a fim de ser escutado, de fazer com que os 

menos favorecidos fossem ouvidos por toda uma sociedade. Além de levar a sociedade seu 

romantismo e peculiaridades através dos fatos ocorridos, vivenciados, vistos e sentidos por ele 

e pelos negros. 

 O poeta baiano, mostra em suas poesias expressividade com relação a natureza, 

implantando na literatura algo novo. Mostrou em sua poesia que era necessário romper o 

silêncio e que todos os homens tinham o direito de serem livres no Brasil. 

Segundo Coutinho (2002, p. 4): “O movimento romântico surge como um amplo 

movimento internacional com características próprias que vai se constituindo gradativamente 

com seus diferentes escritores”. Assim, acontece com a poesia lírica de Castro Alves também 

tem uma grande extensão representativa, demonstra um poeta que introduziu na literatura 

brasileira poemas significantes e afáveis como é o caso do poema Adormecida, com trechos 

líricos de grande encanto. (ALVES, 2005, p. 345) De tal modo, Castro Alves tem 

representatividade na poesia romântica brasileira, com carreira curta, entre 6 e 9 anos, porém 

construiu uma das mais importantes obras da literatura brasileira do século XIX, obra ainda 

viva e que merece reconhecimento. 

 Para fazer cumprir o objetivo proposto, este trabalho está composto por seções 

construídas a partir de autores significantes na área da literatura. Sendo assim, assume 

diferentes abordagens e interpretações de autores, na tentativa de descrever e decodificar os 

componentes de um sistema complexo de significados presentes nos poemas de Castro Alves. 

Neste artigo foi realizado análise de questões relacionadas com as poesias de Castro Alves e 

principalmente a visão da mulher retratada nos poemas do mesmo através de um estudo 

bibliográfico. 

         

1. CASTRO ALVES: UM POETA DO SOCIAL AO LÍRICO 

 

1.1 - Contexto Histórico da Produção Literária de Castro Alves 

 

Castro Alves é considerado um dos maiores representantes do contexto literário, pois 

contribuiu para a definição de uma identidade cultural no Brasil. Esse é um fator 

importantíssimo, uma vez que sentimentos e histórias relatados nos poemas, além disso, os 

anseios, as angústias e desejos de Castro Alves são reais e significativos para o 

desenvolvimento de uma análise histórica. 



       Assim, estes são pontos fundamentais que fazem uma caracterização poética na busca de 

argumentação para se conhecer a cultura vivida por Castro Alves. Segundo Rodovalho (2010, 

p. 10):  

Introduzindo um novo estilo na literatura brasileira, Castro Alves promoveu 

a construção de uma poesia que  envolvia as causas da liberdade e da justiça, 

um estilo de poesia social e libertária com uma linguagem capaz de quebrar 

o silêncio sobre o negro e a escravidão, ditado pela colonização na história e 

na literatura do país. 

 

É possível perceber que as obras de Castro Alves são marcadas pelos sentimentos de 

libertação e dramas que rodeavam o os negros infelizes, incapazes de enfrentar sozinhos as 

diversidades do sistema de escravidão da época. 

  O poeta dos escravos fez com que algo novo surgisse na sociedade brasileira com 

obras escritas e inspiradas pelos valores humanísticos envolvendo a igualdade e a liberdade, 

promovendo uma organização cultural no país. A expressividade linguística em seus poemas, 

leva até o leitor sentimentos agoniantes, relatando desejos e visões humanas voltadas para o 

amor e para a liberdade. 

        Assim, o vate faz uso de aspectos linguísticos e filosóficos para expor suas inspirações, 

seus desejos e sua visão abolicionista, utilizando-se de ideias à frente de seu tempo, como 

inspiração poética. 

 

1.2 - Estilos Literários nas Obras De Castro Alves 

 

O poeta, pertenceu à chamada Terceira Geração do Romantismo, que divide suas 

obras em duas vertentes: a poesia lírico-amorosa, em que conserva alguns traços da segunda 

geração, cultivando o subjetivismo. Porém, a figura da mulher já não passa a ser idealizada, 

intocável, mas sim vista por um lado mais realista. E outra vertente, chamada de “poesia 

social”, dessa vez demonstra um “falso subjetivismo”, ou seja, demonstrava insatisfação no 

cenário político à época da escravidão brasileira. Através disso, ele despertou a crítica nas 

pessoas que imploravam pela libertação da escravatura. 

Vejamos, então, sua magnífica obra, como se manifesta a lírica amorosa e a social: 

 

Marieta  

 

Como o gênio da noite, que desata 

o véu de rendas sobre a espada nua, 



ela solta os cabelos... bate a lua 

nas alvas dobras de um lençol de prata. 

 

O seio virginal que a mão recata, 

embalde o prende a mão... cresce, flutua... 

Sonha a moça ao relento... Além na rua 

preludia um violão na serenata. 

 

Furtivos passos morrem no lajedo... 

Resvala a escada do balcão discreta... 

matam lábios os beijos em segredo... 

 

Afoga-me os suspiros, Marieta! 

Oh surpresa! Oh! Palor! Oh! Pranto! Oh! Medo! 

Ai! Noites de Romeu e Julieta!... 

 

Frente a esse poema, percebe-se a figura feminina demonstrando um amor mais real, 

desabrochando a sensualidade e a consolidação do contato físico. Diferente da segunda 

geração que abordava as donzelas virginais e inacessíveis, em que a mulher se entrega aos 

encantos do homem de seu interesse. 

 

Vozes d'África  

 

Deus! ó Deus! onde estás que não respondes? 

Em que mundo, em qu'estrela tu t'escondes 

Embuçado nos céus? 

Há dois mil anos te mandei meu grito, 

Que embalde desde então corre o infinito... 

Onde estás, Senhor Deus?... 

 

Qual Prometeu tu me amarraste um dia 

Do deserto na rubra penedia 

— Infinito: galé! ... 

Por abutre — me deste o sol candente, 



E a terra de Suez — foi a corrente 

Que me ligaste ao pé... 

 

O cavalo estafado do Beduíno 

Sob a vergasta tomba ressupino 

E morre no areal. 

Minha garupa sangra, a dor poreja, 

Quando o chicote do simoun dardeja 

O teu braço eternal. 

Minhas irmãs são belas, são ditosas... 

Dorme a Ásia nas sombras voluptuosas 

Dos haréns do Sultão. 

Ou no dorso dos brancos elefantes 

 

Embala-se coberta de brilhantes 

Nas plagas do Hindustão. 

 

 

Por tenda tem os cimos do Himalaia... 

Ganges amoroso beija a praia 

Coberta de corais ... 

A brisa de Misora o céu inflama; 

E ela dorme nos templos do Deus Brama, 

— Pagodes colossais... 

[...] 

 

Neste poema, por sua vez, é perceptível um lirismo irônico, e o ponto principal que o 

caracteriza é o repúdio à situação social da escravidão, como é visto nos seguintes versos: 

 

―Minhas irmãs são belas, são ditosas... 

Dorme a Ásia nas sombras voluptuosas 

Dos haréns do Sultão. 

Ou no dorso dos brancos elefantes‖ 

 



Pode-se constatar isso em um de seus mais famosos poemas intitulado “Navio 

negreiro”:  

 

Presa nos elos uma só cadeia, 

A multidão faminta cambaleia, 

E chora e dança ali! 

Um de raiva delira, outro enlouquece... 

Outro, que de martírios embrutece, 

Cantando, geme e ri! (ALVES, 2010, p. 3). 

 

Nota-se, nessa estrofe, a preocupação do eu lírico em retratar, de fato, a situação da 

escravatura negra e de denunciar as atrocidades cometidas. 

Traz ainda, a temática da submissão das escravas diante dos seus senhores, quando usa 

o termo “hárens do Sultão”, visto que, as escravas eram “usadas” como mero objeto de prazer. 

Alfredo Bosi (APUD RONCARI, 2002), comenta esse cenário de superioridade em 

que segundo o autor, nas Ruas do Sabão e da Alfândega as escravas de dez, doze, quinze anos 

ficavam seminuas nas janelas, sendo obrigadas a vender seus favores a fim de suprir a 

necessidade de seus senhores. Ao contrário das senhoras brancas que eram consideradas 

virtuosas e de uma pureza rara, as mães de família e as moças solteiras viviam protegidas nas 

províncias.  

Roncari (2002, p. 485) aborda esse propósito, uma vez que no Romantismo essa marca 

do pensamento burguês começou a ser desfeito com Gonçalves Dias,  com dois de seus 

poemas: “A escrava” , a mulher negra é imaginada em sua terra natal, a África, vivendo um 

amor altamente digno e prazeroso e, “Leitos de folhas verdes”, em que uma índia, num leito 

de folhas verdes, espera o marido como se fosse uma mulher branca, com os mesmos 

sentimentos, esperando seu marido em uma casa. Em ambos os poemas, Roncari não percebe 

a ridicularização e sarcasmo, pois as mulheres citadas, índia e negra, aparecem com suas 

características próprias. Esse estigma burguês, iniciado por Dias, passará pela segunda 

geração do Romantismo e chegará à terceira geração com a poesia lírico-amorosa de Castro 

Alves. 

 

2. CASTRO ALVES NAS GERAÇÕES DO ROMANTISMO 

 



Segundo Bosi (2003, p. 56), „„a terceira geração da poesia romântica foi caracterizada 

por versos libertários e sociais que refletiam as questões que envolviam o Brasil império” 

enquanto, Coutinho (2001, p. 166), afirma que alguns poetas do século XIV deram início a 

um novo estilo: o Romantismo social e liberal – abordando política social, nacionalistas 

ligados ao abolicionismo e a um lirismo amoroso. 

Ambos autores admitem que Castro Alves formou um novo padrão de poeta para a 

época, se tornando um poeta com representatividade na literatura da terceira geração 

romântica. 

      Segundo Oliveira (2007, p. 46): 

 

Ainda muito jovem Castro Alves já despertava atenções em suas produções 

„colegiais‟, e sempre gostava de recitar seus poemas em público e no Ginásio 

Baiano (1861). O ambiente propício para declamar e conduzir as denúncias 

contra as ações da classe dominante. Alves sempre olhando as condições em 

que encontravam os oprimidos, defendia a abolição e a República. 

 

Nas fases anteriores à Terceira Geração do Romantismo, os poetas alimentavam a 

concepção aristocrática do amor sublime, da mulher virgem e intocável (RONCARI, 2002, p. 

484). Pode-se observar esse posicionamento poético no poema de Álvares de Azevedo, nas 

três estrofes de “Quando à noite no leito perfumado”:   

 

Quando à noite no leito perfumado 

Lânguida fronte no sonhar reclinas, 

No vapor da ilusão por que te orvalha 

Pranto de amor as pálpebras divinas? 

 

Virgem do meu amor, o beijo a furto 

Que pouso em tua face adormecida 

Não te lembra no peito os meus amores 

E a febre do sonhar de minha vida? 

 

Dorme, ó anjo de amor! No seu silêncio 

O meu peito se afoga de ternura 

E sinto que o porvir não vale um beijo 

E o céu um teu suspiro de ventura! (AZEVEDO, 2004, p. 45) 

 



Como se pode observar, muitas palavras presentes no poema expressam pensamento 

nobre de que a mulher é um ser puro, inocente e espiritualizado. Expressões como “lânguida 

fronte”, “pálpebras divinas”, “virgem do meu amor” e “dorme, ó anjo de amor” mostram a 

idealização da mulher que se ama e portanto, distante da realidade objetiva. Relatando que, o 

amor é algo inalcançável. Porém, em alguns poemas essa visão da mulher é subvertida e passa 

a ser relatada como serviçal, relacionando-se às mulatas e as negras, como no poema “É Ela! 

É Ela! É Ela! É Ela!” (APUD RONCARI, 2002, p. 485): 

 

É ela! é ela! – murmurei tremendo 

E o eco ao longe murmurou – é ela! 

Eu a vi – minha fada aérea e pura 

A minha lavadeira na janela. 

 

Como se pode ver, “minha fada” remete a algo bem distante do atingível e da 

realidade, mas em “a minha lavadeira” já se direciona à mulher acessível. Por conseguinte, 

veio a obra do poeta baiano, para causar ruptura nesses pensamentos preconceituosos, Roncari 

afirma: “Em Castro Alves o amor transcende as condições sociais e as particularidades raciais 

da mulher que se ama. Ama-se, parece dizer a sua poesia, e o amor existe sempre no presente; 

mesmo quando é coisa do passado, surge como presente na memória” (RONCARI, 2002, p. 

485). Além disso, o vate, vem quebrar outros aspectos da aristocracia: os planos espiritual e 

carnal, como podemos ver no poema “Adormecida”: 

 

Uma noite, eu me lembro... 

Ela dormia Numa rede encostada molemente... 

Quase aberto o roupão... solto o cabelo 

E o pé descalço do tapete rente. 

 

‗Stava aberta a janela. Um cheiro agreste 

Exalavam as silvas da campina... 

E ao longe, num pedaço do horizonte, 

Via-se a noite plácida e divina. 

 

De um jasmineiro os galhos encurvados, 

Indiscretos entravam pela sala, 



E de leve oscilando ao tom das auras, 

Iam na face trêmulos – beijá-la. 

 

Era um quadro celeste!... 

A cada afago Mesmo em sonhos a moça estremecia... 

Quando ela serenava... a flor beijava-a... 

Quando ela ia beijar-lhe... a flor fugia... 

 

Dir-se-ia que naquele doce instante 

Brincavam duas cândidas crianças... 

A brisa, que agitava as folhas verdes, 

Fazia-lhe ondear as negras tranças! 

 

E o ramo ora chegava ora agastava-se... 

Mas quando a via despeitada a meio, 

P‘ra não zangá-la... sacudia alegre 

Uma chuva de pétalas no seio... 

 

Eu, fitando esta cena, repetia 

Naquela noite lânguida e sentida: 

―Ó flor! – tu és a virgem das campinas! 

―Virgem! – tu és a flor da minha vida!...‖ (ALVES, 1921, p. 136). 

 

O autor descreve o sentimento de amor que viveu. Os versos mostram a sensualidade 

na primeira estrofe, quando fala do roupão quase aberto, dos cabelos soltos e dos pés 

descalços, porque geralmente a mulher só aparecia assim perante seu marido (BARRETO, 

2004, p. 2-3). Há mais uma sentimentalidade quando diz, na segunda estrofe, que a noite era 

plácida e divina, e, na terceira estrofe, “era um quadro celeste”. Ainda na última estrofe ele 

diz: “Naquela noite lânguida e sentida: / „Ó flor! – tu és a virgem das campinas! / „Virgem! – 

tu és a flor da minha vida!...”. 

Castro Alves tinha musas, fez poemas sentimentais e foi, também, um poeta lírico, 

amoroso e erótico, alguns dos seus poemas mais conhecidos são aqueles em que ele idealiza a 

mulher vendo-a através de uma porta, janela, dormir na rede, balançando em cadeira e 



calçando um sapato remetendo a um erotismo, surpreendendo seu esposo. Em seu pouco 

tempo de vida amou várias mulheres. 

 

3. CASTRO ALVES E AS MULHERES DE SUAS POESIAS  

 

 Os poemas de Castro Alves se referem a várias mulheres. Ele se direciona não só a 

mulher pobre, que merece direitos, mas sim a todas as mulheres, sejam elas ricas, negras, 

brancas, todas sem distinção. Pode-se perceber o cuidado do autor em se direcionar a cada 

mulher citada em seus poemas.  

Assim, Barreto diz: “Como possuem as musas perfis distintos, merecem, por parte 

dele, também tratamento diferenciado mesmo que se trate ainda do mesmo motivo: a paixão, 

o desejo, a sedução. Castro Alves tal qual Don Juan adapta sua linguagem ao seu objeto 

desejo” (BARRETO, 2004, p. 5). 

Tem-se o poema “Amemos!”, que segundo biógrafos, fora dedicado a Eugênia 

Câmara, em que se pode observar seu direcionamento ao cabelo – objeto de sensualidade da 

época, por serem expostos somente na frente dos maridos -, porém, os tons são mais ardentes 

e tocantes, uma vez que se trata da amante.  

Outras mulheres citadas nos poemas de Alves são três filhas exuberantes do judeu 

Isaac Amzalak - membro de tradicional família judaica de origem marroquina - e de Grázia, 

Trata-se, conforme Calmon (1973), de um conjunto de poemas dedicados a elas, e a mais 

citada era “Esther”, das filhas foi a que mais lhe chamou atenção e a observava pela janela, a 

“menina” se fazia presente nos seguinte poemas: “Não saber”, “Pensamento de Amor”, 

“Hebréia”, “Queres flores? Queres cantos?” e “Adormecida” (citado acima).        

Vejamos, o poema abaixo: 

 

Pomba d'esp'rança sobre um mar d'escolhos! 

Lírio do vale oriental, brilhante! 

Estrela vésper do pastor errante! 

Ramo de murta a recender cheirosa!... 

 

Tu és, ó filha de Israel formosa... 

Tu és, ó linda, sedutora Hebréia... 

Pálida rosa da infeliz Judéia 

Sem ter o orvalho, que do céu deriva! 



 

Por que descoras, quando a tarde esquiva 

Mira-se triste sobre o azul das vagas? 

Serão saudades das infindas plagas, 

Onde a oliveira no Jordão se inclina? 

 

 

Sonhas acaso, quando o sol declina, 

A terra santa do Oriente imenso? 

E as caravanas no deserto extenso? 

E os pegureiros da palmeira à sombra?! 

 

Sim, fora belo na relvosa alfombra, 

Junto da fonte, onde Raquel gemera, 

Viver contigo qual Jacó vivera 

Guiando escravo teu feliz rebanho... 

 

Depois nas águas de cheiroso banho 

— Como Susana a estremecer de frio — 

Fitar-te, ó flor do babilônio rio, 

Fitar-te a medo no salgueiro oculto... 

 

Vem pois!...  Contigo no deserto inculto, 

Fugindo às iras de Saul embora, 

Davi eu fora, — se Micol tu foras, 

Vibrando na harpa do profeta o canto... 

 

Não vês?... Do seio me goteja o pranto 

Qual da torrente do Cédron deserto!... 

Como lutara o patriarca incerto 

Lutei, meu anjo, mas caí vencido. 

 

Eu sou o lótus para o chão pendido. 

Vem ser o orvalho oriental, brilhante!... 



Ai! Guia o passo ao viajor perdido, 

Estrela vésper do pastor errante!... 

 

Este poema foi dedicado às três irmãs, Ester, Mary e Simy, sendo supostamente 

direcionado a filha mais velha, Ester, por ter sido a que mais lhe chamou atenção. Podemos 

perceber citações referenciadas à lugares do Oriente Médio como em: “Serão saudades das 

infindas plagas, / Onde a oliveira no Jordão se inclina?” e em: “Não vês?... Do seio me goteja 

o pranto/ Qual da torrente do Cédron deserto! (...)”, que retrata também a saída dos judeus de 

sua terra de origem, trazendo um saudosismo.  

No poemas encontram-se reticências, exclamações e apóstrofos. A anáfora aparece 

como a figura de linguagem mais utilizada, com a repetição de: pastor errante, brilhante e 

estrela vésper), apostrofe (Vem, pois!..., Vem ser o orvalho oriental) e hipérbato (Do seio me 

goteja o pranto).   

O poema apresenta características de povos estrangeiros. Vejamos  o que Antônio 

Candido (1992, p. 160) tem a dizer sobre isso: 

 

A curiosidade do romântico, alimentada pela sua insatisfação e também 

indefinição, multiplica-se no tempo e no espaço. Ela pode ser largamente 

enumerada, a partir do interesse pela cor, pelo exotismo que apresentam os 

países estrangeiros ou as regiões longínquas, com outros povos e 

civilizações. [...] para o brasileiro a Europa, por exemplo, aspectos da 

paisagem romântica da Itália, o mistério também do Oriente, sugestões 

retomadas à Bíblia, frequentes em Castro Alves que chegou mesmo a 

contaminar com tudo isso as impressões da própria paisagem brasileira. 

 

Castro Alves revela em seus poemas diversas faces de suas mulheres amadas, 

sintetizadas pelas palavras de Calmon (1973, p. 258): “[...] o poeta ainda gostava que lhe 

atribuíssem casos novelescos. Pois não era “Don Juan”? [...]”. Barreto (2004), ao observar a 

obra do autor baiano, dotou-lhe da mesma designação, em que nela se revela a personalidade 

do poeta e, além disso, mostra as diversas facetas da mulher brasileira em sua obra.  

Essas personalidades podem ser lembradas no célebre poema de Castro Alves (1921, 

p. 206- 212) “Os anjos da meia noite”, em que ele enumera as mulheres com as quais se 

relacionou e, para cada uma, são escritos versos. Neste poema, as mulheres são como 

fantasmas ou sombras, lembranças que causam insônia e perturbam seu sono, muito embora, 

tragam prazer ao poeta. A primeira das “sombras” é “Marieta”, referindo-se a “Leonídia 

Fraga”, famosa sertaneja a quem dedicou também os poemas “Os perfumes” e “Fé, esperança 

e carinho”. A segunda “sombra” é “Bárbara”, provavelmente, uma prostituta que o poeta 



conhecera em sua vida errante. A terceira “sombra” é a judia “Esther Amzalack”, a mesma 

destinatária dos poemas “Hebréia” e “Pensamentos de amor”. A quarta “sombra”, a qual o 

poeta chama “Fabíola”, é sua amante “Eugênia Câmara”, atriz portuguesa, que Castro Alves 

conheceu quando a companhia de teatro, a qual ela pertencia, apresentou algumas peças na 

Bahia. A quinta e sexta “sombra” é “Cândida e Laura”, moças pupilas do comendador João 

Antônio Leite Júnior, que viviam no Rio de Janeiro, na casa do amigo de Castro Alves, Luiz 

Cornélio dos Santos, onde o poeta as conheceu. A sétima e última “sombra” é “Dulce” que é 

na verdade Eulália Figueiras cunhada de seu amigo Luiz Cornélio dos Santos. 

Outro aspecto direcionado as mulheres nos poemas de Castro Alves é a mulher 

escrava vista como frágil, submetida a sofrimento de confrontos travados e distanciamento da 

proteção a que mereciam. Todo o sofrimento envolve a mulher negra: 

 

Meu filho, 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. 

[...] 

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

Deus me perdoa ... me perdoa já. 

A fera enchente quebraria o vime... 

Velam-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. (ALVES, 2005, p. 100) 

         

O poema retrata a mulher como sofredora de maus tratos, além disso, mostra dor de 

ver seu filho na miséria: “perdão, meu filho... se matar-te é crime...”, a mãe  ter que se 

desfazer do filho, para que o mesmo não sofra com a escravidão. De acordo com Oliveira 

(2007, p. 55-96): 

 

Castro Alves, o poeta jovem, que já no Ginásio declamava seus ensaios de 

poema, reconhecendo que a vida dos negros cativos não seria algo 

confortável de se viver e desagradável para o país. Sempre avança na direção 

das cenas trágicas, sempre olhando de perto com muito empenho para evitar 



as marcas ideológicas do sistema já implantando, uma vez que o próprio 

poeta fazia parte da elite, mas o que diferenciava dos demais era justamente 

sua crítica social. Queria com seu projeto inovador mudar o país e a vida das 

pessoas, principalmente os menos favorecidos e cativos. 

   

       Castro Alves foi um representante das mulheres escravas que eram submetidas a seus 

senhores. O autor de poesias conseguiu manter viva a luta pela abolição dos escravos em seus 

poemas, porém não conseguiu ver abolida a escravidão no Brasil, mas em seus poemas ficou 

sua semente. 

Esses aspectos de suas poesias são totalmente relevantes para a compreensão do 

Romantismo e, principalmente, para a valorização da mulher e a preocupação com a abolição 

da escravidão no Brasil.  

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Castro Alves foi um poeta que seguiu pelo caminho da poesia libertária. O romantismo 

foi algo presente em sua história, tanto na poesia social como em seus mais íntimos poemas. 

Através de seus poemas, Castro Alves trazia sua angustias – relacionadas aos escravos e as 

crueldades a que eram submetidos – visando a liberdade para aquele povo. 

 Assim, o poeta levou o romantismo a outros campos literários envolvendo as críticas 

sociais, rompendo o silencio que havia em poetas anteriores. Traz, ainda, a visão da dor e do 

sentimento oprimido que aqueles escravos estavam vivenciando. Repudiava a maneira como 

os senhores tratavam seus escravos naquela época. Os escravos eram vistos apenas como um 

instrumento de trabalho e propiciou uma nova oportunidade para aquelas pessoas, 

denunciando seus sofrimentos. 

As informações analisadas mostram que Castro Alves foi um poeta que perpassou sua 

época, através de seus poemas despertou os desejos de liberdade. 

Os resultados obtidos foram significativos quando observados a necessidade de 

liberdade e a lírica-amorosa, a participação de todos na preservação histórica dos significados 

poéticos e realistas de Castro Alves é muito importante para a manutenção de um pensamento 

livre e real do ser humano e seus pensamentos. Conhecer Castro Alves é se nutrir de um 

pensamento de amor e lutas visando o sentido da liberdade. 

No decorrer do trabalho, por meio de teóricos como Roncari (2002), foi demonstrada a 

importância da poesia lírico-amorosa do poeta, pois nela o poeta congrega características da 



poesia da segunda geração e da terceira, sua própria geração. Mas, apesar disso, sua poesia 

lírico-amorosa contesta o ideal burguês de mulher ideal e inatingível, porque ele ama as 

mulheres no plano da realidade, suas “mulheres são de carne o osso”. Nesse contexto, 

percebemos que foi, também, o grande poeta do amor, pois em suas poesias há vestígios de 

amor sublime e, também, da idealização da mulher. O autor perpassa os poetas de sua época 

quando deixa de lado o amor convencional e abstrato e passa a tratar o amor sem culpa, como 

era tratado por românticos anteriores. Sua poesia amorosa é sensual e descreve a beleza e a 

sedução da mulher, trata o amor como uma experiência viável e concreta, capaz de trazer 

tanto a felicidade e o prazer quanto a dor. 
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