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Introdução: Este trabalho se enquadra na linha de pesquisa de Literatura e se propõe a analisar 

o poeta romântico Castro Alves, buscando explorar suas obras e assim compreender como a sua 

poesia se torna um prelúdio para a escola literária próxima: o Realismo. Objetivo: Analisar a 

obra de Castro Alves no contexto da terceira fase do Romantismo, o período condoreiro. 

Metodologia: Trata-se de uma investigação bibliográfica seguida de uma análise literária. 

Resultados e discussão: A importância em estudar Castro Alves vem ao encontro da ideia de 

entender o que veio a ser a Fase Condoreira do Romantismo e o motivo pelo qual tal fase passa 

a introduzir formas de pensar e de escrever que seriam precursoras do Realismo no Brasil. 

Tendo por pano de fundo os ideais iluministas, a Revolução Francesa traz à baila mudanças no 

perfil político, social e cultural que levariam ao mundo novas maneiras de pensar e ver a forma 

de se viver. Com isso abalou-se o ideal absolutista das monarquias e desencadearam-se diversas 

transformações políticas em diversos países. Ocorre, então, assim a ascensão da burguesia no 

século XVIII, marcando o progresso tecnológico que se expande pela Europa e a consolidação 

do Capitalismo como novo sistema econômico. Inspirada nas obras do francês Victor Hugo 

(1802-1885) a terceira geração muda o enfoque de suas obras, passando a apresentar um foco 

político e social, trazendo para ela as ideias abolicionistas e republicanas. O nome de geração 

condoreira vem da comparação com o condor, ave de que voa muito alto, como seus poetas e 

seus altos voos por seus ideais. Conclusão: Castro Alves é, sem dúvida um marco na Literatura 

Brasileira, representante do período condoreiro do Romantismo 
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