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Texto 1   

Essa negra Fulô 

Ora, se deu que chegou  

(isso já faz muito tempo)  

no bangüê dum meu avô  

uma negra bonitinha,  

chamada negra Fulô. 

 

Essa negra Fulô! 

Essa negra Fulô! 

 

Ó Fulô! Ó Fulô!  

(Era a fala da Sinhá)  

 Vai forrar a minha cama  

pentear os meus cabelos,  

vem ajudar a tirar  

a minha roupa, Fulô! 

 

Essa negra Fulô! 

 

Essa negrinha Fulô! 

ficou logo pra mucama  

pra vigiar a Sinhá,  

pra engomar pro Sinhô! 

 

Essa negra Fulô!  

Essa negra Fulô! 

 

Ó Fulô! Ó Fulô! 

(Era a fala da Sinhá)  

vem me ajudar, ó Fulô,  

vem abanar o meu corpo  

que eu estou suada, Fulô!  

vem coçar minha coceira,  

vem me catar cafuné,  

vem balançar minha rede,  



 

 
 

 

Literatura 
Diogo Mendes 

vem me contar uma história,  

que eu estou com sono, Fulô! 

 

Essa negra Fulô! 

 

"Era um dia uma princesa  

que vivia num castelo  

que possuía um vestido  

com os peixinhos do mar.  

Entrou na perna dum pato  

saiu na perna dum pinto  

o Rei-Sinhô me mandou  

que vos contasse mais cinco". 

 

Essa negra Fulô!  

Essa negra Fulô! 

 

Ó Fulô! Ó Fulô! 

Vai botar para dormir  

esses meninos, Fulô!  

"minha mãe me penteou  

minha madrasta me enterrou  

pelos figos da figueira  

que o Sabiá beliscou". 

 

Essa negra Fulô!  

Essa negra Fulô! 

 

Ó Fulô! Ó Fulô!  

(Era a fala da Sinhá  

Chamando a negra Fulô!) 

Cadê meu frasco de cheiro 

Que teu Sinhô me mandou? 

 Ah! Foi você que roubou! 

Ah! Foi você que roubou! 

 

Essa negra Fulô! 

Essa negra Fulô! 
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O Sinhô foi ver a negra  

levar couro do feitor.  

A negra tirou a roupa,  

O Sinhô disse: Fulô!  

(A vista se escureceu  

que nem a negra Fulô). 

 

Essa negra Fulô! 

Essa negra Fulô! 

 

Ó Fulô! Ó Fulô! 

Cadê meu lenço de rendas,  

Cadê meu cinto, meu broche,  

Cadê o meu terço de ouro  

que teu Sinhô me mandou?  

Ah! foi você que roubou!  

Ah! foi você que roubou! 

 

Essa negra Fulô! 

Essa negra Fulô! 

 

O Sinhô foi açoitar  

sozinho a negra Fulô.  

A negra tirou a saia  

e tirou o cabeção,  

de dentro dêle pulou  

nuinha a negra Fulô. 

 

Essa negra Fulô! 

Essa negra Fulô! 

 

Ó Fulô! Ó Fulô! 

Cadê, cadê teu Sinhô 

que Nosso Senhor me mandou?  

Ah! Foi você que roubou,  

foi você, negra fulô? 

 

Essa negra Fulô! 
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Texto 2 

Mulher proletária 

Mulher proletária - única fábrica 

que o operário tem, (fábrica de filhos) 

tu 

na tua superprodução de máquina humana 

forneces anjos para o Senhor Jesus, 

forneces braços para o senhor burguês. 

 

Mulher proletária, 

o operário, teu proprietário 

há-de ver, há-de ver: 

a tua produção, 

a tua superprodução, 

ao contrário das máquinas burguesas 

salvar teu proprietário. 

 

Texto 3  

Nordeste  

Nordeste, terra de São Sol!  

Irmã enchente, vamos dar graças a Nosso Senhor,  

que a minha madrasta Sêca torrou seus anjinhos  

para os comer.  

São Tomé passou por aqui?  

Passou, sim senhor!  

Pajeú! Pajeú!  

Vamos lavar Pedra Bonita, meus irmãos,  

com o sangue de mil meninos, amém!  

D. Sebastião ressuscitou!  

S. Tomé passou por aqui?  

Passou, sim senhor. 

 Terra de Deus! Terra de minha bisavó  

que dançou uma valsa com D. Pedro II.  

São Tomé passou por aqui?  

Tranca a porta, gente, Cabeleira aí vem!  

Sertão! Pedra Bonita!  

Tragam uma viagem para D. Lampião! 

 

Texto 4 
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Democracia 

Punhos de rede embalaram o meu canto 

para adoçar o meu país, ó Whitman. 

Jenipapo coloriu o meu corpo contra os maus-olhados, 

catecismo me ensinou a abraçar os hóspedes, 

carumã me alimentou quando criança, 

Mãe-negra me contou histórias de bicho, 

moleque me ensinou safadezas, 

massoca, tapioca, pipoca, tudo comi, 

bebi cachaça com caju para limpar-me, 

tive maleita, catapora e ínguas, 

bicho-de-pé, saudade, poesia; 

fiquei aluado, malassombrado, tocando maracá, 

dizendo coisas, brincando com as crioulas, 

vendo espíritos, abusões, mães-  

conversando com os malucos, conversando sozinho, 

emprenhando tudo o que encontrava, 

abraçando as cobras pelos matos, 

me misturando, me sumindo, me acabando, 

para salvar a minha alma benzida 

e meu corpo pintado de urucu, 

tatuado de cruzes, de corações, de mãos-ligadas, 

de nome de amor em todas as línguas de branco, de mouro ou de pagão. 

 

Texto 5 

Maria diamba  

Para não apanhar mais 

falou que sabia fazer bolos: 

virou cozinha. 

Foi outras coisas para que tinha jeito. 

Não falou mais. 

Viram que sabia fazer tudo, 

até molecas para a Casa-Grande. 

Depois falou só, 

só diante da ventania 

que vinha do Sudão; 

falou que queria fugir 

dos senhores e das judiarias deste mundo 

para o sumidouro. 
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Texto 6 

Olá! Negro 

Os netos de teus mulatos e de teus cafuzos e a quarta e a quinta 

gerações de teu sangue sofredor tentarão apagar tua cor! 

E as gerações dessas gerações quando apagarem não apagarão  

de suas almas, a tua alma, negro! 

Pai-João, Mãe-Negra, Fulo, Zumbi, 

negro-fujão, negro cativo, negro rebelde 

negro cabinda, negro congo, negro ioruba, 

negro que foste para o algodão de U.S.A 

para os canaviais do Brasil, 

para o tronco, para o colar de ferro, para a canga 

de todos os senhores do mundo; 

eu melhor compreendo agora os teus blues 

nesta hora triste da raça branca, negro! 

 

Olá, Negro! Olá, Negro! 

 

A raça que te enforca, enforca-se de tédio, negro! 

E és tu que a alegras ainda com os teus jazzes, 

com os teus sons, com os teus lundus! 

Os poetas, os libertadores, os que derramaram 

babosas torrentes de falsa piedade 

não compreendiam que tu ias rir! 

E o teu riso, e a tua virgindade e os teus medos e a tua bondade 

mudariam a alma branca cansada de todas as ferocidades! 

 

Olá, Negro! 

 

Pai-João, Mãe-Negra, Fulo, Zumbi 

que traíste as Sinhás nas Casas Grandes, 

que cantaste para o sinhô dormir, 

que te revoltaste também contra o Sinhô; 

quantos séculos há passado 

e quantos sobre a tua noite, 

sobre as tuas mandingas, sobre os teus medos, sobre tuas alegrias! 

 

Olá, Negro! 
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negro que foste para o algodão de U.S.A 

para os canaviais do Brasil, 

quantas vezes as carapinhas hão de embranquecer 

para que os canaviais possam dar mais doçura à alma humana? 

 

Olá, Negro! 

 

Negro, ó proletário sem perdão, 

proletário, bom, 

proletário bom! 

Blues 

Jazzes, 

songs, 

 

Apanhavas com vontade de cantar, 

choravas com vontade de sorrir 

com vontade de fazer mandinga para o branco ficar bom, 

para o chicote doer menos, 

para o dia acabar e negro dormir! 

Não basta iluminares hoje as noites dos brancos com teus jazzes 

com tuas danças, com tuas gargalhadas! 

Olá, Negro! O dia está nascendo! 

O dia está nascendo ou será a tua gargalhada que vem vindo? 

 

Olá, Negro! 

Olá, Negro! 

 

Texto 7  

Sinto-me salivado pelo Verbo, 

rodeado de presenças e mensagens, 

de santuários falhados e de quedas, 

de obstáculos, de limbos e de muros. 

 

Furo as noites e vejo-te, Solstício, 

ou recolho-me ao âmago das coisas, 

renovo um sacrifício expiatório, 

lavo as palavras como lavo as mãos. 
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Esta é a zona sem mar e sem distância, 

Solidão, sumidouro, barro-vivo, 

barro em que reconstruo sangues e vozes. 

 

Não quero interromper-me nem findar-me. 

Desejo respirar-me no Teu sopro, 

aparecer-me em Ti, continuado. 

 

Texto 8  

Foi mudando, mudando 

Tempos e tempos passaram  

por sobre teu ser.  

Da era cristã de 1500  

até estes tempos severos de hoje,  

quem foi que formou de novo teu ventre,  

teus olhos, tua alma?  

Te vendo, medito: foi negro, foi índio ou foi cristão?  

 

Os modos de rir,  

o jeito de andar,  

pele,  

gozo,  

coração...  

Negro, índio ou cristão?  

Quem foi que te deu esta sabedoria,  

mais dengo e alvura,  

cabelo escorrido, tristeza do mundo,  

desgosto da vida, orgulho de branco, algemas, resgates, alforrias?  

Foi negro, foi índio ou foi cristão?  

 

Quem foi que mudou teu leite,  

teu sangue, teus pés,  

teu modo de amar,  

teus santos, teus ódios,  

teu fogo,  

teu suor,  

tua espuma,  

tua saliva, teus abraços, teus suspiros, tuas comidas,  

tua língua?  
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Te vendo, medito: foi negro, foi índio ou foi cristão? 
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Exercícios 
 

1. Transcreva o refrão do poema e explique o seu sentido, tendo em vista uma temática 

característica do movimento modernista.  

 

 

2. Caracterize o interlocutor do eu lírico, justificando sua resposta.  

 

 

3. O texto aborda as mudanças históricas que ocorrem no tempo. Transcreva integralmente os 

dois versos que delimitam o tempo da mudança. 


