
 

ATIVIDADES DE LITERATURA 

2ª EM 

 

Apostila: Módulo 5 e 6 

Castro Alves: poesia social 

O Condoreirismo, importante corrente literária que marcou a terceira geração 

da poesia romântica no Brasil, teve como principal representante o poe-

ta Castro Alves, cujo engajamento na poesia social lhe rendeu a alcunha de 

“poeta dos escravos”. Manifestação literária que ficou marcada pelo interesse 

com os problemas sociais brasileiros, sobretudo com a questão da escravidão 

dos negros, a poesia condoreira rompeu com a tradição romântica ao preterir 

temas como o ufanismo e o egocentrismo, características encontradas 

na primeira e na segunda fase do Romantismo. 

Também conhecido como corrente hugoana, nome que faz alusão ao escritor 

francês Victor Hugo, o Condoreirismo encontrou no Brasil vários adeptos, 

como o já citado Castro Alves, Pedro Luís, Pedro Calasãs e Sousândrade. Na 

Europa, os poetas condoreiros defendiam a causa dos oprimidos sociais, 

como os operários da indústria e os camponeses; no Brasil, a poesia condo-

reira assumiu feições abolicionistas e republicanas, mostrando na literatura o 

lado feio da sociedade brasileira, a despeito do ufanismo encontrado na pri-

meira fase do Romantismo. O nome Condoreirismo está associado ao condor 

e outros pássaros que voam alto e enxergam a grande distância, pois era 

assim que os poetas condoreiros pretendiam ser ao assumir a missão de 

mostrar o caminho da justiça e da liberdade para os “homens comuns”. 

Exemplo:                                                       

O Condoreirismo pode ser mais bem exemplificado a partir da leitura do 

fragmento do poema “O vidente”, de Castro Alves: 

 

https://www.portugues.com.br/literatura/castro-alves-sua-poesia-condoreira-.html
https://www.portugues.com.br/literatura/astresfasesromantismo.html


 

“[...] Enfim a terra é livre! Enfim lá do Calvário 

A águia da liberdade, no imenso itinerário, 

Voa do Calpe brusco às cordilheiras grandes, 

Das cristas do Himalaia aos píncaros dos Andes! 

Quebraram-se as cadeias, é livre a terra inteira, 

A humanidade marcha com a Bíblia por bandeira. 

São livres os escravos... Quero empunhar a lira, 

Quero que est'alma ardente um canto audaz desfira, 

Quero enlaçar meu hino aos murmúrios dos ventos, 

Às harpas das estrelas, ao mar, aos elementos! [...]” 

Conciliando ideias de reforma social com os procedimentos específicos da 

poesia, Castro Alves foi o primeiro grande poeta social da literatura brasileira. 

Sua poesia, classificada como panfletária por muitos críticos, teve como prin-

cipal objetivo interferir no processo social, mostrando assim que a arte pode 

ser engajada e conectada com o mundo exterior. Em “O vidente”, essa preo-

cupação fica explícita, demonstrando o pensamento liberal-cristão do poeta 

que assumiu um compromisso com uma causa político-ideológica urgente à 

época e que certamente está entre os episódios mais vergonhosos da Histó-

ria brasileira. 

Acessem o conteúdo online do portal objetivo. 

Vídeo complementar:  https://www.youtube.com/watch?v=0GVX94n8fJc 

Exercícios apostila páginas: 336,337,338. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0GVX94n8fJc


 

 

Apostila: Módulo 7 

Castro Alves: poesia lírica 

A lírica de Castro Alves representou um avanço na tradição poética brasileira, 

por ter abandonado tanto o amor convencional e abstrato dos clássicos quan-

to o amor cheio de medo e culpa dos românticos, embora sua lírica amorosa 

ainda apresentasse vestígios do amor platônico e da idealização da mulher, 

como no verso: "Nossas almas unidas,(...)". Suas obras apontavam para uma 

objetividade maior, prenunciando o realismo. 

A representação da mulher em boa parte dos poemas de Castro Alves é de 

um ser corporificado e, mais que isso, participa ativamente do envolvimento 

amoroso como por exemplo, neste verso: "Beijar teus lábios em delírio insa-

no." 

No Brasil, desde a Constituição do Império havia a garantia da liberdade de 

expressão, o que foi preservado até a Constituição de 1937, época da criação 

dos poemas de Castro Alves.  

Os comportamentos político dos monarcas foram marcados pelo escrupuloso 

cumprimento da Constituição e das leis e pela garantia da liberdade de ex-

pressão.  

No Império do Brasil, a nação independente manteve o catolicismo como 

religião oficial e a Igreja Católica dependente do Estado, embora permitisse 

liberdade de culto doméstico ou particular.  

A igreja com sua influência tradicionalista perante a sociedade da época, com 

dogmas e padrões sociais, como por exemplo, viver uma vida de castidade, 

eram característicos das relações entre os indivíduos do período. A sexuali-

dade era um Tabu que ao longo dos anos veio sendo quebrado entre as famí-

lias e as sociedades. 



 

Logo, a idealização da mulher era posta à frente do desejo carnal, fazendo 

com que Castro Alves pudesse mostrar realmente a realidade e expressando 

os sentimentos sem preocupações, pois com a liberdade de expressão estava 

exercendo sua cidadania como artista e fundamentando ideais republicanos. 

 

Exemplo:                                                     

O "adeus" de Teresa 

 

A vez primeira que eu fitei Teresa, 

Como as plantas que arrasta a correnteza, 

A valsa nos levou nos giros seus 

E amamos juntos E depois na sala 

"Adeus" eu disse-lhe a tremer co'a fala 

 

E ela, corando, murmurou-me: "adeus!" 

 

Uma noite entreabriu-se um reposteiro. . . 

E da alcova saía um cavaleiro 

Inda beijando uma mulher sem véus 

Era eu Era a pálida Teresa! 

"Adeus" lhe disse conservando-a presa 

 

E ela entre beijos murmurou-me: "adeus!" 

 

Passaram tempos sec'los de delírio 

Prazeres divinais gozos do Empíreo 

... Mas um dia volvi aos lares meus. 

Partindo eu disse - "Voltarei! descansa!. . . " 

Ela, chorando mais que uma criança, 

 

Ela em soluços murmurou-me: "adeus!" 

 



 

Quando voltei era o palácio em festa! 

E a voz d'Ela e de um homem lá na orquesta 

Preenchiam de amor o azul dos céus. 

Entrei! Ela me olhou branca surpresa! 

Foi a última vez que eu vi Teresa! 

 

E ela arquejando murmurou-me: "adeus!" 

Castro Alves 

Evidencia-se de forma contundente a postura ideológica norteada pela temá-

tica do amor, visto que a figura feminina para Castro Alves não era mais con-

cebida somente no plano dos sonhos. No poema, o amor foi consumado, e os 

envolvidos participaram ativamente do relacionamento amoroso. 

Acessem o conteúdo online do portal objetivo. 

Vídeo aula portal objetivo: 

https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http

%3a%2f%2f200.196.224.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fea

d%2fauladigital%2fbandalarga%2f160726_mariacunha_linguaportuguesa_vi_

2serie_ad.ism%2fmanifest 

Exercícios apostila páginas: 340, 341. 

 

Caros alunos, esse conteúdo é somente introdutório, ou seja, uma breve in-

trodução do conteúdo que iremos retomar quando as aulas retornarem. Fa-

çam os exercícios, e esclareceremos todas as dúvidas no nosso retorno. 

Até breve. 

 

https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f200.196.224.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga%2f160726_mariacunha_linguaportuguesa_vi_2serie_ad.ism%2fmanifest
https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f200.196.224.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga%2f160726_mariacunha_linguaportuguesa_vi_2serie_ad.ism%2fmanifest
https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f200.196.224.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga%2f160726_mariacunha_linguaportuguesa_vi_2serie_ad.ism%2fmanifest
https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f200.196.224.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga%2f160726_mariacunha_linguaportuguesa_vi_2serie_ad.ism%2fmanifest

