
 
Especial Universidades 

Texto 1: Navio Negreiro (fragmento) 

 

E existe um povo que a bandeira empresta 

P’ra cobrir tanta infâmia e cobardia!... 

E deixa-a transformar-se nessa festa 

Em manto impuro de bacante fria!... 

Meu Deus! meu Deus! Mas que bandeira é esta. 

Que impudente na gávea tripudia?!... 

Silêncio!... Musa! Chora, chora tanto 

Que o pavilhão se lave no seu pranto... 

 

Auriverde pendão de minha terra, 

Que a brisa do Brasil beija e balança, 

Estandarte que a luz do sol encerra, 

E as promessas divinas da esperança... 

Tu, que da liberdade após a guerra, 

Foste hasteado dos heróis na lança, 

Antes te houvessem roto na batalha, 

Que servires a um povo de mortalha!... 

 

Fatalidade atroz que a mente esmaga! 

Extingue nesta hora o brigue imundo 

O trilho que Colombo abriu na vaga, 

Como um íris no pélago profundo!... 

... Mas é infâmia demais... Da etérea plaga 

Levantai-vos, heróis do Novo Mundo... 

Andrada! Arranca este pendão dos ares! 

Colombo! Fecha a porta de teus mares! 

(Castro Alves) 
 

1) Nessas três estrofes que encerram o poema de Castro Alves, o eu-lírico mantém um tom de indignação diante 

do que vê, qual seja, a cena de negros sendo transportados desumanamente em um navio para serem vendidos 

como escravos. Com base nisso, responda: 

 

a) Na 1ª estrofe, quais são as duas palavras por meio das quais o enunciador caracteriza a cena que vê? 

 

b) Comente o valor simbólico atribuído ao elemento “bandeira” dentro do contexto do poema. 



 

c) Uma das imagens mais marcantes desse fragmento é a que simboliza a idéia de purificação. Transcreva os dois 

versos que a expõem. 

 

 

 

2)Tomando por base a 2ª estrofe: 

 

a) Identifique o mecanismo ou os mecanismos lingüísticos responsáveis pela coesão estabelecida entre essa 

estrofe e a primeira . 

 

b) Que recurso semântico próprio da lírica romântica foi utilizado com ênfase nessa passagem? 

 

 
3) Na última estrofe do poema, o sujeito enunciador condena o brigue (antigo navio a velas) que transporta os 

negros escravos em direção ao Brasil. Para tanto, faz referência a fatos históricos. Qual é a relação, segundo o 

poeta, entre o navio negreiro e as naus de Colombo? 

 

 

Texto 2: O Mulato (fragmento) 
 

— Mulato! 

Esta só palavra explicava-lhe agora todos os mesquinhos escrúpulos, que a sociedade do Maranhão usara 

para com ele. Explicava tudo: a frieza de certas famílias a quem visitara; a conversa cortada no momento em que 

Raimundo se aproximava; as reticências dos que lhe falavam sobre os seus antepassados; a reserva e a cautela 

dos que, em sua presença, discutiam questões de raça e de sangue; a razão pela qual D. Amância lhe oferecera 

um espelho e lhe dissera: “Ora mire-se!”, a razão pela qual diante dele chamavam de meninos os moleques da rua. 

Aquela simples palavra dava-lhe tudo o que ele até aí desejara e negava-lhe tudo ao mesmo tempo, aquela palavra 

maldita dissolvia as suas dúvidas, justificava o seu passado; mas retirava-lhe a esperança de ser feliz, arrancava-

lhe a pátria e a futura família; aquela palavra dizia-lhe brutalmente:“Aqui, desgraçado, nesta miserável terra em que 

nasceste, só poderás amar uma negra da tua laia! Tua mãe, lembra-te bem, foi escrava! E tu também o foste!” 

— Mas, replicava-lhe uma voz interior, que ele mal ouvia na tempestade do seu desespero; a natureza não 

criou cativos! Tu não tens a menor culpa do que fizeram os outros, e no entanto és castigado e amaldiçoado pelos 

irmãos daqueles justamente que inventaram a escravidão no Brasil!  

E na brancura daquele caráter imaculado brotou, esfervilhando logo, uma ninhada de vermes destruidores, 

onde vinham o ódio, a vingança, a vergonha, o ressentimento, a inveja, a tristeza e a maldade. E no círculo do seu 

nojo, implacável e extenso, entrava o seu país, e quem este primeiro povoou, e quem então e agora o governava, e 

seu pai, que o fizera nascer escravo, e sua mãe que colaborara nesse crime. “Pois então de nada lhe valia ter sido 

bem educado e instruído; de nada lhe valia ser bom e honesto?... Pois naquela odiosa província, seus conterrâneos 

veriam nele, eternamente, uma criatura desprezível, a quem repelem todos do seu seio?...” E vinham-lhe então, 

nítidas à luz crua do seu desalento, as mais rasteiras perversidades do Maranhão; as conversas de porta de botica, 

as pequeninas intrigas que lhe chegavam aos ouvidos por intermédio de entes ociosos e abjetos, a que ele nunca 

olhara senão com desprezo. E toda essa miséria, toda essa imundície, que até então se lhe revelava aos 



bocadinhos, fazia agora uma grande nuvem negra no seu espírito, porque, gota a gota, a tempestade se formara. 

E, no meio desse vendaval, um desejo crescia, um único, o desejo de ser amado, de formar uma família, um abrigo 

legítimo, onde ele se escondesse para sempre de todos os homens. 

(Aluísio Azevedo) 

 

4) Um dos elementos mais bem estruturados do fragmento é o da relação entre o narrador e Raimundo.  Para nos 

deixar ver toda a complexidade desse personagem, o narrador utilizou como recurso o discurso indireto livre.  

 

a) Transcreva um fragmento em que esse tipo de discurso possa ser visto. 

b) Transforme-o em discurso direto. 

 

 

5) Contrariamente à condenação do racismo expressa no texto, é possível afirmar que, no último parágrafo, ao 

caracterizar a personagem Raimundo, o narrador acaba reforçando a positividade do branco e a negatividade do 

negro. Como isso foi realizado? 

	  
 

Texto 3: Samba da Bênção 
 

 

É melhor ser alegre que ser triste 

Alegria é melhor coisa que existe 

É assim como a luz do coração 

Mas pra fazer um samba com beleza 

É preciso um bocado de tristeza 

É preciso um bocado de tristeza 

Senão, não se faz um samba, não 

 

Fazer samba não é contar piada 

Quem faz samba assim não é de nada 

O bom samba é uma forma de oração 

Porque o samba é a tristeza que balança 

E a tristeza tem sempre uma esperança 

De um dia não ser mais triste não 

 

Ponha um pouco de amor numa cadência 

E vai ver que ninguém no mundo vence 

A beleza que tem um samba, não 

Porque o samba nasceu lá na Bahia 

E se hoje ele é branco na poesia 

E se hoje ele é branco na poesia 

Ele é negro demais no coração. 

(Vinícius de Moraes/ Baden Powell) 



 

6) No poema, Vinícius, para definir as particularidades do samba, faz diversas analogias. Que características 

próprias da oração, segundo o eu-lírico, o samba assumiria? 

 

 
7) A análise semântica dos verbos dentro do poema permite identificarmos dois movimentos significativos, que 

podem ser resumidos pelo par UNIVERSALIDADE e PARTICULARIDADE. Explique essa afirmativa. 

 

 

8) Pela leitura do poema, podemos considerar o par branco / negro, dos últimos três versos, como exemplos de 

antítese? Explique. 

 

9) A afirmação inicial É melhor ser alegre que ser triste, embora pareça óbvia, exerce papel importante na 

estruturação argumentativa do eu-lírico, pela contraposição ao trecho Mas pra fazer um samba com beleza/ É 

preciso um bocado de tristeza. Reescreva esses dois sintagmas num só período, iniciando-o por embora e fazendo 

as modificações necessárias para manter o sentido original. 

 

Texto 4: Maria 
 
 

Onde vais à tardezinha, 

Mucama tão bonitinha, 

Morena flor do sertão? 

A grama um beijo te furta, 

Por baixo da saia curta, 

Que a perna te esconde em vão... 

 

Mimosa flor das escravas! 

O bando das rolas bravas 

Voou com medo de ti!... 

Levas hoje algum segredo... 

Pois te voltaste com medo 

Ao grito do bem-te-vi! 

 

Serão amores deveras? 

Ah! Quem dessas primaveras 

Pudesse a flor apanhar! 

E contigo, ao tom d'aragem, 

Sonhar na rede selvagem... 

À sombra de azul palmar! 

 

Bem feliz quem na viola 

Te ouvisse a moda espanhola 

Da lua ao frouxo clarão... 



Com a luz dos astros – por círios, 

Por leito – um leito de lírios... 

E por tenda – a solidão! 

........................................................... 
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10) Elementos da natureza aparecem como componentes semânticos estruturais do poema de Castro Alves.  

a) Assim, a palavra "flor" é empregada nas três primeiras estrofes, remetendo a significados diferentes. Quais 

são esses significados? 

b) Transcreva o verso que mais claramente evidencia a erotização dos elementos da natureza. 

 

11) Sobre aspectos gramaticais do poema, seguem as questões: 

a) Reescreva o verso da primeira estrofe que contém, claramente, uma infração à norma culta do idioma, 

corrigindo-o. 

b) Discuta, ainda com base na primeira estrofe, a utilização do sufixo diminutivo. 

c) Na seqüência Ah! Quem dessas primaveras/ Pudesse a flor apanhar!, que recursos gramaticais colaboram 

para a idealização da personagem central do texto. 

 


