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 Romantismo: Poesia (1ª Geração) 
 
Texto 1 

Canção do exílio 

Kennst du das Land, wo die Citronen blühn,  
Im dunkeln Laub die Gold-Oragen Glühn,  
Kennst du es wohl? – Dahin, dahin!  
Möcht ich… ziehn.* 

(Goethe) 
 
Minha terra tem palmeiras,  
Onde canta o Sabiá;  
As aves, que aqui gorjeiam,  
Não gorjeiam como lá. 
 

Nosso céu tem mais estrelas,  
Nossas várzeas têm mais flores,  
Nossos bosques têm mais vida,  
Nossa vida mais amores. 
 

Em cismar, sozinho, à noite,  
Mais prazer encontro eu lá;  
Minha terra tem palmeiras,  
Onde canta o Sabiá. 
 

Minha terra tem primores,  
Que tais não encontro eu cá;  
Em cismar – sozinho, à noite –  
Mais prazer encontro eu lá;  
Minha terra tem palmeiras,  
Onde canta o Sabiá. 
 

Não permita Deus que eu morra,  
Sem que eu volte para lá;  
Sem que desfrute os primores  
Que não encontro por cá;  
Sem qu'inda aviste as palmeiras,  
Onde canta o Sabiá.   
 

* “Conheces o país onde florescem as laranjeiras? Ardem na escura fronde os frutos de ouro. 
Cenhece-lo? – Para lá quisera eu ir!” (Tradução: Manuel Bandeira) 

(Gonçalves Dias) 
 

 

Texto 2  
Canção do Tamoio (fragmento) 
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I 
Não chores, meu filho; 
Não chores, que a vida 

É luta renhida: 
Viver é lutar. 
A vida é combate, 
Que os fracos abate, 
Que os fortes, os bravos 

Só pode exaltar. 
 

II 
Um dia vivemos! 
O homem que é forte 

Não teme da morte; 
Só teme fugir; 
No arco que entesa 

Tem certa uma presa, 
Quer seja tapuia, 
Condor ou tapir. 
 

III 
O forte, o cobarde 

Seus feitos inveja 

De o ver na peleja 

Garboso e feroz; 
E os tímidos velhos 

Nos graves concelhos, 
Curvadas as frontes, 
Escutam-lhe a voz! 
 

IV 

Domina, se vive; 
Se morre, descansa 

Dos seus na lembrança, 
Na voz do porvir. 
Não cures da vida! 
Sê bravo, sê forte! 
Não fujas da morte, 
Que a morte há de vir! 

(Gonçalves Dias) 
 

 

Texto 3 

Deprecação (fragmento) 
Tupã, ó Deus grande! cobriste o teu rosto 
Com denso velâmen de penas gentis; 
E jazem teus filhos clamando vingança 
Dos bens que lhes deste da perda infeliz! 
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Tupã, ó Deus grande! teu rosto descobree: 
Bastante sofremos com tua vingança! 
Já lágrimas tristes choraram teus filhos 
Teus filhos que choram tão grande mudança. 
Anhangá impiedoso nos trouxe de longe 
Os homens que o raio manejam cruentos, 
Que vivem sem pátria, que vagam sem tino 
Trás do ouro correndo, voraces, sedentos. 
E a terra em que pisam, e os campos e os rios 
Que assaltam, são nossos; tu és nosso Deus : 
Por que lhes concedes tão alta pujança, 
Se os raios de morte, que vibram, são teus? 

(...) 
(Gonçalves Dias) 

 

 

Texto 4  
O canto do índio 

Quando o sol vai dentro d’água 

Seus ardores sepultar, 
Quando os pássaros nos bosques 

Principiam a trinar; 
Eu a vi, que se banhava... 
Era bela, ó Deuses, bela, 
Como a fonte cristalina, 
Como luz de meiga estrela. 
Ó Virgem, Virgem dos Cristãos formosa, 
Porque eu te visse assim, como te via, 
Calcara agros espinhos sem queixar-me, 
Que antes me dera por feliz de ver-te. 
O tacape fatal em terra estranha 

Sobre mim sem temor veria erguido; 
Dessem-me a mim somente ver teu rosto 

Nas águas, como a lua, retratado. 
Eis que os seus loiros cabelos 

Pelas águas se espalhavam, 
Pelas águas, que de vê-los 

Tão loiros se enamoravam. 
Ela erguia o colo ebúrneo, 
Por que melhor os colhesse; 
Níveo colo, quem te visse, 
Que de amores não morresse! 
Passara a vida inteira a contemplar-te, 
Ó Virgem, loira Virgem tão formosa, 
Sem que dos meus irmãos ouvisse o canto, 
Sem que o som do Boré que incita à guerra 

Me infiltrasse o valor que m’hás roubado, 
Ó Virgem, loira Virgem tão formosa. 
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As vezes, quando um sorriso 

Os lábios seus entreabria, 
Era bela, oh! mais que a aurora 

Quando a raiar principia. 
Outra vez - dentre os seus lábios 

Uma voz se desprendia; 
Terna voz, cheia de encantos, 
Que eu entender não podia. 
Que importa? Esse falar deixou-me n’alma 

Sentir d’amores tão sereno e fundo, 
Que a vida me prendeu, vontade e força 

Ah! que não queiras tu viver comigo, 
Ó Virgem dos Cristãos, Virgem formosa! 
Sobre a areia, já mais tarde, 
Ela surgiu toda nua; 
Onde há, ó Virgem, na terra 

Formosura como a tua!? 

Bem como gotas de orvalho 

Nas folhas de flor mimosa, 
Do seu corpo a onda em fios 

Se deslizava amorosa. 
Ah! que não queiras tu vir ser rainha 

Aqui dos meus irmãos, qual sou rei deles! 
Escuta, ó Virgem dos Cristãos formosa. 
Odeio tanto aos teus, como te adoro; 
Mas queiras tu ser minha, que eu prometo 

Vencer por teu amor meu ódio antigo, 
Trocar a maça do poder por ferros 

E ser, por te gozar, escravo deles. 
(Gonçalves Dias) 

 

 

Texto 5   
Seus olhos  
Seus olhos tão negros, tão belos, tão puros,  
De vivo luzir, 
Estrelas incertas, que as águas dormentes 

Do mar vão ferir; 
Seus olhos tão negros, tão belos, tão puros, 
Têm meiga expressão, 
Mais doce que a brisa, - mais doce que o nauta 

De noite cantando, - mais doce que a frauta 

Quebrando a solidão, 
Seus olhos tão negros, tão belos, tão puros, 
De vivo luzir, 
São meigos infantes, gentis, engraçados 

Brincando a sorrir. 
São meigos infantes, brincando, saltando 
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Em jogo infantil, 
Inquietos, travessos; - causando tormento, 
Com beijos nos pagam a dor de um momento, 
Com modo gentil. 
Seus olhos tão negros, tão belos, tão puros, 
Assim é que são; 
Às vezes luzindo, serenos, tranqüilos, 
Às vezes vulcão! 
Às vezes, oh! sim, derramam tão fraco, 
Tão frouxo brilhar, 
Que a mim me parece que o ar lhes falece, 
E os olhos tão meigos, que o pranto umedece 

Me fazem chorar. 
Assim lindo infante, que dorme tranqüilo, 
Desperta a chorar; 
E mudo e sisudo, cismando mil coisas, 
Não pensa - a pensar. 
Nas almas tão puras da virgem, do infante, 
Às vezes do céu 

Cai doce harmonia duma Harpa celeste, 
Um vago desejo; e a mente se veste 

De pranto co'um véu. 
Quer sejam saudades, quer sejam desejos 

Da pátria melhor; 
Eu amo seus olhos que choram em causa 

Um pranto sem dor. 
Eu amo seus olhos tão negros, tão puros, 
De vivo fulgor; 
Seus olhos que exprimem tão doce harmonia, 
Que falam de amores com tanta poesia, 
Com tanto pudor. 
Seus olhos tão negros, tão belos, tão puros, 
Assim é que são; 
Eu amo esses olhos que falam de amores 

Com tanta paixão. 
(Gonçalves Dias) 

 

 

Texto 6  
Ainda uma vez adeus (fragmento) 
I  
Enfim te vejo! - enfim posso,  
Curvado a teus pés, dizer-te,  
Que não cessei de querer-te,  
Pesar de quanto sofri.  
Muito penei! Cruas ânsias,  
Dos teus olhos afastado,  
Houveram-me acabrunhado  
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A não lembrar-me de ti!  
 

II  
Dum mundo a outro impelido,  
Derramei os meus lamentos  
Nas surdas asas dos ventos,  
Do mar na crespa cerviz!  
Baldão, ludíbrio da sorte  
Em terra estranha, entre gente,  
Que alheios males não sente,  
Nem se condói do infeliz!  
 

III  
Louco, aflito, a saciar-me  
D'agravar minha ferida,  
Tomou-me tédio da vida,  
Passos da morte senti;  
Mas quase no passo extremo,  
No último arcar da esperança,  
Tu me vieste à lembrança:  
Quis viver mais e vivi!  
 

IV  
Vivi; pois Deus me guardava  
Para este lugar e hora!  
Depois de tanto, senhora,  
Ver-te e falar-te outra vez;  
Rever-me em teu rosto amigo,  
Pensar em quanto hei perdido,  
E este pranto dolorido  
Deixar correr a teus pés. 
(...) 

(Gonçalves Dias) 
 


