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DESENGAVETANDO UMA HISTÓRIA  
 

 

Elba Souza Silva
*

 

Lorena Almeida da Silva
 **

 

 
 

Viemos hoje lhes contar, 

A vida de um grande autor, 

Que conquistou seu valor,  

Dentro da literatura,  

Fazendo parte da cultura.  

E mesmo sendo do romantismo, 

Combateu o escravismo!  

Lutando com vigor, 

O poeta dos escravos,  

Rei do povo sofredor!  

 

Até hoje muitos lembram, 

De toda a sua trajetória,  

Ressaltando a memória,  

Desse ilustre escritor; 

Que redigia com louvor, 

A história de sofrimento,  

Do negro sem reconhecimento!  

Considerado inferior,  

O poeta dos escravos,  

Rei do povo sofredor!  

 

Em 14 de março 1847, 

Nascia então esse escritor, 

Numa fazenda do interior.  

                                                           
* Aluna do 2º ano do Colégio Estadual Antônio Carlos Magalhães. 
** Aluno do 2º ano do Colégio Estadual Antônio Carlos Magalhães. 
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Simples e sem elegância,  

Onde passou a sua infância,  

Com seus sete irmãos.  

No meio do sertão,  

Filho de dona de casa, e doutor. 

O poeta dos escravos,  

Rei do povo sofredor! 

 

Com irmão José,  

Possuía uma singela relação,  

Tendo por ele, uma enorme admiração.  

Tanto que dele recebeu, 

O apelido de Ceceu. 

Uma família muito unida,  

Fator importante na vida,  

Do grandioso redator. 

O poeta dos escravos,  

Rei do povo sofredor! 

 

Com dezesseis anos,  

Seu primeiro poema escreveu,  

“A canção do africano” título que concedeu. 

No poema foi retratado,  

Um africano exilado,  

Que com muita dor no coração,  

Foi obrigado a se adaptar na solidão. 

E, neste texto expressou seu horror,  

O poeta dos escravos,  

Rei do povo sofredor! 

 

Dentre suas produções,  

O navio negreiro é destacado,  

Um poema renomado,  

Que retrata a verdade,  
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Um tapa na cara da sociedade! 

Que fala que não existe racismo, 

Dizem que é só vitimismo, 

Assim redigiu esse autor. 

O poeta dos escravos,  

Rei do povo sofredor! 

 

Muitas de suas obras, 

Tinham cunho sedutor.  

Pois era mulherengo e muito conquistador.  

A partir daí, muitos romances engatou.  

Com Eugênia Câmara, ele se relacionou. 

Mas, não se prendia a nenhuma.  

E a pobre Eugênia foi só mais uma, 

Na vida do galanteador. 

O poeta dos escravos,  

Rei do povo sofredor! 

 

Não apoiava injustiças.  

Denunciava a crueldade. 

Inconformado com a realidade,  

Escrevia poesias sociais,  

Naquela época, assuntos banais.  

Então repetia de novo, 

A praça é do povo!  

Como o céu e do condor. 

O poeta dos escravos,  

Rei do povo sofredor! 

 

Em 6 de julho de 1871, 

Aos 24 anos de idade, 

No auge da mocidade,  

Na cidade de Salvador,  

Falece então esse autor. 
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Por uma tuberculose é afetado,  

Deixando um grande legado, 

Para todo tipo de leitor.  

O poeta dos escravos,  

Rei do povo sofredor! 

 

Este foi Castro Alves.  

Um gigante artista!  

Que era absolutista,  

Lutava por liberdade,  

Almejando a igualdade.  

Ainda hoje homenageado,  

Sempre há de ser lembrado,  

Como um grande defensor. 

O poeta dos escravos,  

Rei do povo sofredor!  
 

 

Elba Souza Silva 

 

Lorena Almeida da Silva 

 

 


