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Abstract: Heinrich Heine and Castro Alves wrote poems with the same litIe: Das 
Sklavellschiff and 0 Navio Negreiro. However, this does not mean that Castro 
Alves plagiarized Heinrich Heine, the author of the first source. Although bath of 
the poems deal with the same theme, an analysis will show and prove the evident 
divergency in the convergency. 
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Zusammenfassung: Heinrich Heine und Castro Alves haben Gedichte unter dem 
gleichen Titel geschrieben: Das Sklavenschiffund 0 Navio Negreiro. Das bedeutet 
aber nicht, daß Castro Alves ein Plagiat des Gedichts Heines, des Verfassers der 
ersten Quelle, begangen hat. Trolzder gleichen Thematik in beiden Fällen kann man 
durch die Analyse der beiden Gedichte die deutliche Divergenz in der Konvergenz 
belegen. 
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Vergleichende Literaturwissenschaft. 
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Dentro do temario que norteia a XI Semana de Literatura Alemä, 
o olhar alemäo sobre 0 Brasil, gostaria de apresentar uma perspectiva 
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peculiar do problema, ou seja, analisar em que medida um fato hist6rico, 
o tnifico de escravos para 0 Brasil, serviu inicialmente de inspira~ao para 
um poema de cunho marcadamente polftico do poeta Heinrich Heine. 
Essa poesia, por sua vez, tra~ando a elipse em um efeito bumerangue, 
volta revestida de nova roupagem em outra dire~ao, constituindo-se em 
um produto caracteristico da Literatura Brasileira, 0 poema 0 Navio 
Negreiro de Castro Alves. 

A primeira convergencia entre os dois poetas pode ser apontada 
pelo ano de 1997, quando se registra 0 bicentenano de nascimento de Heine 
(1797-1856) e tambem 0 sesquicentenano de nascimento de Castro Alves 
(1847-1871). Mas se a efemeride que se comemora em 97 aproxima os 
dois autores, a inser~ao de cada um de1es no contexto de seus respectivos 
pafses os separadiametralmente. Castro Alves, 0 nosso cantor da liberda
de e dos escravos, se projetacomo um dos poetas mais vigorosos da Lite
raturaBrasileira, um oradorem versos, que transforrnou sua poesiano maior 
epis6dio de literatura participante de seu tempo. Representante de uma ju
ventude letrada, integra-se corno componente de uma gera~ao educada 
para fazer poesia. Filho de familia abastada do campo, compös a parte da 
inteligencia brasileira do seculo XIX que recebeu instru~ao jurfdica nos cen
tros urbanos da epoca, absorvendo os padröes culturais europeus refleti
dos nas cortese nas capitais brasileiras de entao. Ja Heinrich Heine e 0 

poeta marginal que vivia na encruzilhada entre vanas op~öes, nenhuma de
finitiva Dividia-se entre diversas lealdades: lealdade 1I.Alemanha, lealdade 11. 

. Revolu~ao de 1789, lealdade 11. Fran~a. Impossibilitado de integrar-se na 
Alemanha reacionana do Biedermeier, estabeleceu-se definiti vamente em 
1831 em Paris, pois sua agressividade e atitudes de liberal radical tomaram 
sua situa~ao na Alemanha insustentavel, sendo alvo constante da censura. 
Anatol Rosenfeld bem sintetiza a posi~ao de escritor a margem de Heinrich 
Heine: "Estranho corno alemao entre os franceses, corno judeu entre os 
cristaos, corno convertido entre judeus, corno liberal sui generis entre os 
liberais da linha justa e corno socialista sui generis entre os socialistas da 
linhajusta." (ROSENFEU> 1993: 71). 

Contudo, se por um lado divergem, por outro se aproximam na 
inten~ao bäsica de suas respectivas obras. Os dois lan~aram mao da pa-
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lavra para externar sua indign~äo ante a inercia dos homens diante das 
injusti9as e a explora~äo do ser humano. 

Se os dois poetas escreveram uma poesia sob 0 mesmo tftulo, 0 
Navio Negreiro - Das Sklavenschiff, isso nao significa, necessariamen
te, que Castro Alves tenha plagiado 0 poemade Heine, 0 autor da primei
ra fonte de inspira~ao. 0 tratamento do rnesmo tema em ambos os casos, 
a dan~a dos negros escravos no conves do navio, nao impede que se 
possa demonstrar a grande diferen~a entre. os dois poemas, 

Partindo-se da perspectiva brasileira, a discussao do que se con
vencionou chamar deemprestimo cultural parece ser uma fixa~ao nacio
nal. A gente s6 se apercebe dessa nossa necessidade de constante justifi
cativadiante de eventuais "influencias", quando um historiador ingles corno 
Peter Burke, com seu olhar "de fora" declara: "Para um estrangeiro corno 
eu, os brasileiros de hoje parecem obcecados com a no~ao de empresti
mo cultural, sejaquando 0 praticam, seja quando 0 denunciam." (Folha 
de Säo Paulo, 27/07/97, Mais, 5/3) 

A compara~ao que faremos entre os dois poemas nao pretende 
nem denunciar uma reutiliza9ao tematicanem encobrir a sua pratica, al
meja, isto sim, libertar -se das categorias de analise "colonial ista" e defenc 
der uma abordagem onde nao pese a n09ao de "influencia" de uma litera
tura sobre outra. Distancia-se da abordagem que encara a literatura "pe
riferica", nesse caso a brasileira, corno "devedora" em reI~o 11. literatura 
alemä, apontando apenas uma analogia interessante' entre'as duas litera
turas com 0 fito de mostrar a especificidade expressiva de cada um dos 
casos. 

Se forrnos nos indagar se Castro Alves conhecia 0 poemade Heine, 
a resposta sera, definitivamente, sitn. 0 nosso poeta deve ter lido a ver-

Anatol Rosenfeld, em artige "Castro Alves e Heinrich Heine", em Letras e leituras I Säo 
Paulo, Perspecli va, 1993, ana1isa a analogia entre os dois poemas. Nesse texto 0 autor dta 
o artigo de Hans Jürgen Horch, "Castro Alves: Sklavendichtung und Abolition". onde 0 

mesmo tema e tratado. 
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säo francesa (1855) da poesia alemä (1854), uma vez que v ärias c itayöes 
de Heine, quer em frances, quer traduzidas, servern de epigrafe a poemas 
de tematica abolicionistadeCastro Alves. Alemdo mais, um dos mentores 
confesso do poeta brasileiro, Fagundes Varela, traduziu varios poemas 
do autor alemäo. Portanto, a gerayäo estudantil a qual pertenceu Castro 
Alves parece ter lido a versäo francesa de varias obras de Heine. Some
se a todos esses indicios 0 fato deque os poetas do romantismo brasilei
ro, corno sinal de libertayäo da patria-mäe Portugal numa epoca ainda 
proxima da Independencia do Brasil, voltam-se para a cultura francesa 
corno nova Meca civilizatoria. 0 polo da nossa inteligencia transfere-se, 
assim, de Coimbra pani Pads ou.Londres. Essa ligayäo.visceral com a 
cultura francesa, atraves da qual se assimilou Heine no Brasil, tambem 
pode ser constatada pela relayäo deo Castro Alves com seu grande mes
tre, Victor Hugo, a quem 0 unia indisfaryavel afinidade eletiva, seja de 
natureza Ifrica, seja de cunho polftico com vocayäo de tribuna. Todo esse 
embasamento cultural e conhecimento de outras literaturas vai transfor
mar Castro Alves em um dos poetas brasileiros mais propicios a assimila
yöes e parMrases externas, sem que isso 0 desmereya corno um de nos
sos escritores mais originais e ciosos dos arroubos intlamados de seu eu. 

No que tange a relayäo das poesias com 0 dado historico, 0 trMico 
de escravos para 0 Brasil, deve-se mencionar que a poesia de Heine, 
publicada em 1854, no primeirovolume de sua Misceliinea de escritos 
(Vermischte Schriften), coincide com a epoca em que se extingue 0 tra
fico (leis de 1850 e 1854), sendo que ainda houve um ultimo desembar
que clandestino no Brasi1em 1855. Portanto, a poesia do autor alemäo 
tem 0 carater de relato de um fat<) imediato, uma vez que se relaciona 
tempora1mente com uma realidade circunstancial. Ja 0 poemade Castro 
Alves, escrito em 1868, distancia-se no tempo do fato concreto, adqui
rindo os contornos de uma proposiyäo epica. 0 texto integra a onda de 
vocayäo democraticados anos 60 no Brasil, retluxo das lutas liberais na 
Europa. Essa e uma epoca em que a poesia e a orat6ria se aproximam e 
se fundern, transformando os poetas em tribunos, num amalgama entre 0 

verso e agrandiloqüenciado discurso. Esse pano de fundo hist6rico di
verso coloca 0 poema brasiJeiro diante de uma perspecti va de 
atemporalidade onde 0 problema etico e ancorado em evidencias histori-
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cas. Afinal, näo se pode esquecer que, durante os 300 anos de trMico, 70 
milhöes de negros forarn transportados a forya para a America. 

o poema de Heine, composto de duas partes, com estrofes de 4 
versos que se estendem de forma invariavel por todo 0 texto, apresenta 
uma construyäo mais breve e uniforme que a poesia de Castro Alves, 
com suas 6 partes, composta de versos irregulares, onde surgem novas 
focalizayöes a cada parte e se evidenciam os diversos ritmos emocionais 

do eu Ifrico. 

No texto alemäo 0 leitore introduzido de forrna imediata no munda 
do navio negreiro, sendo que a primeira parte descreve, com caracterfsti
cas marcantes de narrativa, a perspectivacomercial do capitäo do navio e 
do medico que se preocuparri com a rentabilidade da mercadoria trans
portada, uma vez que essa carga vale mais que ouro em po ou marfim e 
pode oferecer lucros astronömicos. 

"[eh hab zum Tausche Branntewein, 
91asperlen und Stahlzeuggegeben; 
gewinne daran achthundert Prozent, 

bleibt mir die Hälfte am Leben." 

"Bleiben mir Neger dreihundert nur 
im Hafen von Rio-Janeiro, 
zahlt dort mir hundert Dukaten per Stilck 
das Haus Ganzales Perreiro." 

"Ern troca dei agua-ardenle, 
contas de vidro e algum metal; 
oitocentos porcento ganho eom iSSQ, 

se restar metade eom for~a vital." 

"Rcstam-me dos negros apenas trezentos 
no porto da Rio de Janeiro, 
paga-me I<i duzenlOS ducados por p~a 
a casa Gonzales Pcrreiro." 

A objetivayäo do munda empirico e reforyada pela transcriyäo da 
fala em discurso direto do capitäo, calculando suas perdas e ganhos, e do 
medico, que vem reportar ao comandante 0 aumento da mortalidade en
tre os negros. A figura do medico, grotesca por si so, com seu nariz cheio 
de verrugas verrnelhas, adquire contornos mais macabros quando relata a 
descarga dos cadaveres, atirados aos tubaröes, que avidos pela carne 
dos negros, parecem agradecer, quando satisfeitos, pelo laudo repasto. 
Esse quadro dantesco, que ate chega a divertir 0 mectico, näo interessa ao 
capitäo, aficionado pela ideia de lucro e necessitando de uma receita para 
o subito mal. 0 cientista, täo douto quanta Aristoteles, prescreve, para a 
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doen<;:a da melancolia e da tristeza, ar, musica e dan<;:a no conves. Os 
negros, mercadoria com 0 defeito dos sentimentos, devem se divertir sob 
a batuta do chicote. 

A paräfrase detalhada dessa primeira parte do poema serve para 
apontar a caracteriza<;:äo pelo vies do absurdo que 0 autor faz de toda a 
cena. Numa linguagem onde os tons variam entre objetivo, irönico e gro
tesco, Heine, parcimonioso na adjetiva<;äo, consegue, atraves da singele
za da metrica e do estilo descritivo, individualizar 0 relato (uma das perso
nagens tem norne proprio, a outra merece uma descri<;äo caricatural), 
dando ao leitor a impressäo de que se trata de um acontecimento "real". 

Na segunda parte do poema, 0 narrador (se e que se pode falar de 
um narrador dentro de um poema) descreve a cena da dan<;a dos negros 
no tombadilho. A atmosfera de erotismo e "pecado", que caracteriza 0 

relato,ja e insinuada pela descri<;äo inicial da natureza, onde as estrelas 
fitam 0 espetaculo com "olhos de belas mulheres" e as ondas emitem 
solu<;os de amor. Ao compasso do tinir dos ferros e excitados pela chi ba
ta do maUre des plaisirs os dan<;arinos pulam e rodam, emitindo gemidos 
numamisturade raiva, prazeresuplfcio. Ern meio aesse quadro burlesco, 
para mais ironicamente caracterizar a desumanidade de todo 0 processo, 
surge outra vez a descri<;äo dos tubaröes que, esperando pela refei<;äo 
que näo vem (um sinal concreto de que a terapia do mectico surtiu efeito), 
acabam mordendo 0 proprio rabo. 

Nas duas Ultimas estrofes do poema aparece novamente a figura 
do capitäo van Koek que, de mäos postas, pede a Deus: 

"Um Christi willen verschone, 0 Herr, 
das Leben der schwarzen Sünder! 
Erzürnten sie dich, so weißt du ja, 
sie sind so dumm wie die Rinder," 

"Verschone ihr Leben um Christi willen, 
der für uns alle gestorben! 
Denn bleiben mir nicht dreihundert Stück, 
50 ist mein Geschäft verdorben." 
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"Pelo sangue de Cristo, pou[Ja. 6 Senhor, 
a vida dos negros pecadores! 
Se inflamam tua ira. bem sabes 
que säo corno as besIas, estupores." 

"Poupa suas vidas pclo sangue de Cristo, 
que por todos nos morreu! 
Pois se nao me sobram trezcnlas pC'tas, 
toda meu neg6cio se perdeu." 

Heise, E. - Heine e Castro Alves 

A poesia, concluindo corno come<;ou - 0 capitäo pensa em seus 
possiveis lucros -, aponta para 0 retomo circular da mesma situa<;äo, para 
a qual näo hä saida. Amistura, contudo, de elementos heterogeneos e a 
associa<;äo inusitada de registros de linguagem dispares, a linguagem de 
prece e a caracteriza<;äo dos negros corno anirnais ou 0 calculo dos ganhos, 
desvirtua todo 0 significado da religiäo, que tambem passa a colaborar na 
efetiva<;äo do lucro. Nessa passagem Heine mostra uma das caracteristicas 
mais marcantes de seu estilo: 0 uso refinado do paradoxo que atrai e agride 
pelo conflito de coisas desconexas. Procurando 0 choque de conceitos em 
oposi<;äo, 0 autorconsegue todo 0 efeito de seu chiste e, nesse caso, do seu 
escarnio contundente. A prece do capitäo, em Das SklavenschijJ, soa näo 
so corno blasfema, mas denotatambem 0 cinismo inconcebivel da persona
gern, uma vez que pede ao Senhor perdäo pelo pecado de luxuria dos 
negros, pecado esse que eie mesmo os for<;a a cometer. 

Se a poesia de Heine se caracteriza pela emo<;äo fria, pela singele
za narrativa e pelo escarnio desconcertante, ela se coloca em um polo 
diametralmente oposto ao poema de Castro Alves que, com seu 0 Navio 
Negreiro, constroi um epos liberurio. 

A epopeia de expressäo heroica, ja ern crise no seculo XVIII, vai, 
atraves da poesia abolicionista de cunho politico do XIX, conseguir uIl) 
substituto equivalente. E nesse tipo de poesia que se fundem e entrecruzam 
o humanitarismo, arebeldia e a enfase do discurso, propugnando 0 leitorI 
ouvinte, atraves de recursos retoricos, a assumir uma posigäo diante das 
injusti<;as do mundo. 

Na primeira parte do poema de Castro Al ves a voz do eu lirico cria 
no espa<;o aberto da natureza um imenso painel, onde ceu e mar se fun
dem na irnensidäo e na infinitude e onde reina a harmonia. Essa abstra<;äo 
cosmica e povoada por marinheiros dos "quatro mundos", trazendo con
sigo a marca da uni versalidade. A poesia se orquestra entre 0 som das 
ondas e 0 assobiar do vento. 

Ja nessa primeira parte 0 trabalho rebuscado do autor com a pala
vra produz imagens visuais de grande expressividade. 
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'Stamos ern pleno mar ... Dois infinitos 
Ali se estreitam num abra!):o insano .. . 
Azuis, dourados, phicidos, sublimes .. . 
Qual dos dois e 0 ceu? Qual ooceano? 

Na segunda parte do poerna prossegue 0 tratarnento do rnotivo 
rnar-poesia, corn a voz Ifrica buscando essa identidade nao mais na natu
reza, rnas na evoca9äo de povos que ern sua dirnensäo rnftica e historica 
tern urna profunda rela9äo corn 0 rnar. 

Corno se pode perceber, nesse cemirio aberto näo ha nenhurna 
determina9äo do caso particular. A predorninancia da voz Ifrica se rnani
festa de forma decisiva nas duas prirneiras e nas duas ultirnas partes do 
poerna. Levando-se ern conta a individua9äo do acontecirnento concreto, 
o episodio que se desenvolve no navio negreiro, 0 poerna de Castro Alves 
apresenta urnaestrutura clararnente detectavel. As partes 3 e 4 restringern 
o foco de percep9äo e concentrarn-se na cena que transcorre no navio, 0 

nucleo espacialrnente determinado da poesia. Ernoldurando esse episo
dio, as partes I e 2 väo da amplitude para 0 nucleo do episodio, enquanto 
que as partes 5 e 6, onde säo discutidas a dirnensäo nacional e a etico
rnetaffsica do probierna, retornarn a visäo abrangente do infcio. 

A harmonia inicialrnente experirnentada nas duas prirneiras etapas e 
desfeita pelo encontro corn 0 navio, quando a perspectiva dirige seu foco 
para 0 caso concreto. 0 terceiro segrnento, 0 mais breve, e corno urna 
prepara9äo do espfrito do leitorlouvinte para a cena dantesca que sera 
descrita. Essa prepara9äo e encetada corn a ajuda de recursos retoricos 
que, atraves de invoca9öes exclarnativas, criarn suspense ern rela9äo ao 
episodio que se segue. 

E so na parte 4 que a voz Ifrica passa a focalizar 0 drama dos 
escravos, fulcro principal do poerna. Toda a atmosfera de horror e carac
terizada e ernoldurada por dois signos do inferno, 0 adjetivo "dantesco" 
no infcio do epis6dio e a rnen9äo do riso de "Satanas" no ultimo verso 
desse segmento. 
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A rnetonfrniaSatanas, por sua vez, funciona pelo efeito de contras
te ern rela9äo ao tom de prece que caracteriza a quinta parte, onde atra
ves do recurso ret6rico da ap6strofe, 0 apelo do poeta ou do orador a 
alguern fora do contexto do poerna, invoca-se a interven9äo de Deus. 
Essa etapa, que levanta a questäo etico-rnetaffsica do probierna, bern rnostra 
corno Castro Alves logrou näo apenas discutir um caso episodico da his
toria do Brasil, rnas sirn darurna visäo arnpla e humana do escravo corno 
sfrnbolo da explora9äo do homern pelo homern. 

Senhor Deus dos desgra~ados! 
Dizei-me v6s, Senhor Deus! 
Se e loucura ... se e verdade 
Tanto horror perante os ceus ... 
6 mari por que näo apagas 
Co' a espon ja de tuas vagas 
De teu manto este borräo? ... 
Astros! noitel tempestades! 
Rolai das imensidades! 
Varrei os mares, turno! 

Ern resposta ao apelo, "quern säo estes desgra9ados", desenvolve
se um rnosaico de antfteses contrapondo a liberdade e a felicidade de 
outrora corn a escravidäo e 0 sofrirnento de hoje. Nesse rol de oposi9öe~ 
delineiam-se rnotivos tfpicos da busca rornantica pela dimensäo rnftica 
("Säo filhos do deserto I Onde a terra esposa a luz"), pela aventura ("On
tern a Serra Leoa, I A guerra, a ca9a ao leäo,") pela esfera do utopico 
("Ontern plena liberdade, I A vontade por poder...), ern oposi9äo ao pre
sente tragico ("Vaga um lugar na cadeia, I Mas 0 chacal sobre a areia I 
Acha um corpo que roer"). 

Na sexta parte, a discussäo etica esta relacionada a um enfoque 
nacional. A densidade oratoria do poema consegue 0 seu grau mais pa
tente, atraves de imagens hiperb6licas e de efeitos rftrnicos e sonoros, 
corno no caso da alitera9äo: 

"Auriverde pendäo de minha terra, 
Que a brisado Brasil beija e balanga," 
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A voz do eu lirico toma-se cada vez mais agressiva e, num tom 
marcial e acusatorio, condena 0 navio ao naufragio. 

Corno se pode facilmente perceber, 0 movel profundo da indigna-
9äo de Castro Alves em sua arte revolucionaria, daqual a poesia 0 Na
via Negreiro e um adminivel exemplo, concretiza-se atraves de imagens 
grandiosas, onde a natureza, a divindade, a historia servern de material 
para metäforas e similes. Centra sua mensagern na fun9äo conativa da 
linguagem, qu~ndo sedirige ao destinatärio, para mover seus afetos, ten
do, corno em toda mensagern oratoria, 0 alvo da persuasäo. 

Nada poderia ser mais diverso do que 0 poema de Heine. 

Heine, em seu poema, e essencialmente narrativo; Castro Alves, 
!frico, com forte pendor apelativo, que empresta a sua poesia qualidades 
dramaticas. 0 poeta brasileiro tenta convencer pelo excesso, 0 outro pela 
sugestäo; enquanto um e hi perbolico, 0 outro mostra sua ironia caustica. 
Se Castro Alves e desmedido, Heine e comedido. 0 poeta alemäo e 
criticamente dis tante, 0 brasileiro, emocionalmente catartico. Partindo do 
mesmo fato historico, Castro Alves faz apelos morais e humanitarios, con
cretizando, com sua poesia, a tendencia messiänica do romantismo, ao 
mesmo tempo que apresenta reunidos dois aspectos concomitantes de 
sua obra: a pocsia publica e privada, a sociedade e 0 eu. Ja a identifica-
9äo total do eu, com qual quer causa, e estranha a Heine. Sua postura 
fundamental e a da distäncia, de observa9äo dos fatos com 0 "olhar de 
fora", foco de percep9äo daquele que näo se sente atingido corno palte 
do processo, mas que por isso consegue maior densidade crftica. Eie e 0 

viajante que se propöe a interpretar outros contextos socioculturais, sem 
abandonar sua prerrogativa de autonomia. 

Talvez Heine, com seu humor corrosivo, nos pare9a mais atual e 
proximo do gosto contemporäneo do que Castro Alves que soa um tanto 
envelhecido com sua poesia returnbante. Contudo, cada um a sua manei
ra, um mais emocional e comovente, 0 outro, frio e dolorosamente satiri
co, expressam a mesma irdigna9äo e se colocam apostos "na guerra de 
Iiberta9äoda humanidade." 
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