
Literatura 
 

1 

 

Exercícios sobre Parnasianismo 

 

Exercícios 

 

1. (U.Uberaba) Quanto à linguagem parnasiana é incorreto afirmar que:  

a) Há um excesso de adjetivos e vocábulos perfeitamente dispensáveis. 

b) O parnasiano emprega uma linguagem pura, sem incorreções e sem vulgarismos. 

c) Surge da procura da sobriedade, do comedimento expressional. 

d) O soneto e os versos alexandrinos constituem a preferência métrica do parnasianismo. 

e) A descrição é um recurso de linguagem de largo uso, como no naturalismo. 

 

 

2. (Mackenzie –SP)   Quem   escrevia   e   para   quem   se   escreviam   poemas   no   período 

antemodernista?  O  Parnasianismo  é  o  estilo  das  camadas  dirigentes,  da  burocracia  culta  e 

semiculta,  das  profissões liberais  habituadas  a  conceber  a  poesia  como  "linguagem ornada”, 

segundo  padrões  já  consagrados  que  garantam  o  bom  gosto  da  imitação.  Há  um  academismo 

íntimo  veiculado  à  atitude espiritual  do  poeta  parnasiano;  atitude  que tende  a  enrijecer-se  nos 

epígonos*, embora se dilua nas vozes mais originais. Os mesmos temas, as mesmas palavras, os 

mesmos  ritmos  confluem  para  criar  uma  tradição  literária  que  age  a  priori  ante  a  sensibilidade 

artística, limitando-lhe ou mesmo abolindo-lhe a originalidade. 

(Alfredo Bosi) 

Assinale a alternativa correta sobre o texto 

a) No texto, o termo antemodernista é utilizado para nomear a fase também conhecida como Pré-

modernismo.  

b) As observações de Alfredo Bosi trazem também implícita uma crítica à estética simbolista.  

c) A análise aponta traços de estilo literário considerados modelares pela geração de 1922.  

d) Descritivismo, formalismo e subjetividade romântica são traços da literatura antemodernista 

comentada pelo crítico.  

e) A concepção de poesia como linguagem enfeitada produziu obras pouco ou nada originais.  
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3. (Unificado) 

 

Texto 2 

Texto 1 

A minha musa 

(...) 

Não é como a de Horácio a minha Musa; 

Nos soberbos alpendres dos  

Senhores 

Não é que ela reside; 

(...) 

Ela ama a solidão, ama o silêncio, 

Ama o prado florido, a selva umbrosa 

E da rola o carpir. 

Ela ama a viração da tarde amena, 

O sussurro das águas, os acentos 

De profundo sentir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profissão de fé 

(...) 

Invejo o ourives quando escrevo: 

Imito o amor 

Com que ele, em ouro, o alto relevo  

Faz de uma flor. 

(...) 

Torce, aprimora, alteia, lima  

A frase; e, enfim,  

No verso de ouro engasta a rima,  

Como um rubim. 

Quero que a estrofe  

cristalina,  

Dobrada ao jeito  

Do ourives, saia da oficina  

Sem um defeito: 

(...) 

Assim procedo. Minha pena  

Segue esta norma, 

Por te servir, Deusa serena,  

Serena Forma! 

(Olavo Bilac) 

 

Assinale a alternativa falsa:  

a) A referência ao poeta latino Horácio, no texto de Gonçalves Dias, revela a obediência romântica 

aos modelos literários da Antiguidade clássica. 

b) Os dois fragmentos caracterizam, respectivamente, a valorização do mundo afetivo do sujeito 

lírico e a ênfase no objeto do fazer poético. 

c) Os textos marcam, respectivamente, a integração e o distanciamento do eu lírico na natureza. 

d) Os verbos dos textos valorizam, respectivamente, o sentir e o fazer. 

e) “Ela ama (...) os acentos / De profundo sentir” e “Deusa serena / Serena forma” sintetizam, 

respectivamente, as duas concepções poéticas. 
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4. (UFF) 

Língua Portuguesa 

Última flor do Lácio, inculta e bela, 

És, a um tempo, esplendor e sepultura: 

Ouro nativo, que na ganga impura 

A bruta mina entre os cascalhos vela ... 

 

Amo-te assim, desconhecida e obscura, 

Tuba de alto clangor, lira singela 

Que tens o trom e o silvo da procela, 

E o arrolo da saudade e da ternura! 

 

Amo o teu viço agreste e o teu aroma 

De virgens selvas e de oceano largo! 

Amo-te, ó rude e doloroso idioma, 

 

Em que da voz materna ouvi: “meu filho!” 

E em que Camões chorou, no exílio amargo, 

O gênio sem ventura e o amor sem brilho! 

(Olavo Bilac.Poesias) 

Vocabulário 

 

Lácio: Região da Itália 

Central no litoral do mar Tirreno. 

inculta: Singela, tosca / rude, agreste. 

ganga: Resíduo, em geral não aproveitável, de uma jazida filoniana, o qual pode, no entanto, em certos 

casos, conter substâncias economicamente úteis. 

tuba: 1. Entre os romanos, trombeta de metal, formada por um simples tubo reto, comprido e estreito. 

2. Designação comum aos baixos da família dos saxornes, especialmente o saxorne contrabaixo(...) 

clangor: Som rijo e estridente como o de certos instrumentos metálicos de sopro, como, p. ex., a trompa 

e a trombeta. 

trom: Som de trovão. 

silvo: Qualquer som agudo e relativamente prolongado produzido pela passagem do ar comprimido 

entre membranas que vibram; apito. 

procela: Tempestade marítima. 

arrolo: Canto para adormecer crianças. 

 

Na poética parnasiana se costuma destacar que “ela promove o culto da forma em geral”. Destaque do 

poema “Língua Portuguesa” de Olavo Bilac, justificando, dois exemplos desse culto da forma, próprio 

da poética parnasiana. 
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5. (Unesp)  

Noite ainda, quando ela me pedia  

Entre dois beijos que me fosse embora,  

Eu, com os olhos em lágrimas, dizia: 

 

"Espera ao menos que desponte a aurora!” 

Tua alcova é cheirosa como um ninho...  

E olha que escuridão há lá por fora!  

 

Como queres que eu vá, triste e sozinho,  

Casando a treva e o frio de meu peito  

Ao frio e à treva que há pelo caminho?!  

 

Ouves? é o vento! é um temporal desfeito!  

Não me arrojes à chuva e à tempestade!  

Não me exiles do vale do teu leito!  

 

Morrerei de aflição e de saudade...  

Espera! até que o dia resplandeça,  

Aquece-me com a tua mocidade!  

 

Sobre o teu colo deixa-me a cabeça  

Repousar, como há pouco repousava...  

Espera um pouco! deixa que amanheça!"  

 

E ela abria-me os braços. E eu ficava. 

(Olavo Bilac) 

Embora seja considerado um dos mais típicos representantes do Parnasianismo brasileiro, cuja 

estética defendeu explicitamente no célebre poema "Profissão de Fé", Olavo Bilac revela em boa parcela 

de seus poemas alguns ingredientes que o afastam da rigidez característica da escola parnasiana e o 

aproximam da romântica. Partindo desta consideração: 

a) Identifique   duas   características   formais   do   poema   de   Bilac   que   sejam   tipicamente 

parnasianas. 

b) Aponte um aspecto do mesmo poema que o aproxima da estética romântica. 
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6. (UFRJ) 

Pátria 

Pátria, latejo em ti, no teu lenho, por onde 

Circulo! e sou perfume, e sombra, e sol, e orvalho! 

E, em seiva, ao teu clamor a minha voz responde, 

E subo do teu cerne ao céu de galho em galho! 

 

Dos teus líquens, dos teus cipós, da tua fronde, 

Do ninho que gorjeia em teu doce agasalho, 

do fruto a amadurar que em teu seio se esconde, 

De ti, – rebento em luz e em cânticos me espalho! 

 

Vivo, choro em teu pranto; e, em teus dias felizes, 

No alto, como uma flor, em ti, pompeio e exulto! 

E eu, morto, – sendo tu cheia de cicatrizes, 

 

Tu golpeada e insultada, – eu tremerei sepulto: 

E os meus ossos no chão, como as tuas raízes, 

Se estorcerão de dor, sofrendo o golpe e o insulto! 

(BILAC, Olavo. Poesias. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 23ª edição. 1964, p.261.) 

 

No texto, o eu-lírico aparece metamorfoseado em elementos da natureza, ligados à ideia de Pátria. Tal 

atitude estaria em sintonia com os princípios parnasianos? Justifique sua resposta. 
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7. (Unesp) A questão abaixo toma por base o poema Soneto, do poeta romântico brasileiro José 
Bonifácio, o Moço (1827-1886), e o poema Visita à Casa Paterna, do poeta parnasiano brasileiro Luís 
Guimarães Júnior (1845-1898). 

 
Soneto 
Deserta a casa está... Entrei chorando, 
De quarto em quarto, em busca de ilusões! 
Por toda a parte as pálidas visões! 
Por toda a parte as lágrimas falando! 
 
Vejo meu pai na sala, caminhando, 
Da luz da tarde aos tépidos clarões, 
De minha mãe escuto as orações 
Na alcova, aonde ajoelhei rezando. 
 
Brincam minhas irmãs (doce lembrança!...), 
Na sala de jantar... Ai! mocidade, 
És tão veloz, e o tempo não descansa! 
 
Oh! sonhos, sonhos meus de claridade! 
Como é tardia a última esperança!... 
Meu Deus, como é tamanha esta saudade!... 

(José Bonifácio, o Moço. Poesias. São Paulo: Conselho Estadual de Cultura, 1962) 

 
Visita à Casa Paterna 
Como a ave que volta ao ninho antigo, 
Depois de um longo e tenebroso inverno, 
Eu quis também rever o lar paterno, 
O meu primeiro e virginal abrigo: 
 
Entrei. Um Gênio carinhoso e amigo, 
O fantasma, talvez, do amor materno, 
Tomou-me as mãos, -olhou-me, grave e terno, 
E, passo a passo, caminhou comigo. 
 
Era esta a sala... (Oh! se me lembro! e quanto!) 
Em que da luz noturna à claridade, 
Minhas irmãs e minha mãe... O pranto 
 

Jorrou-me em ondas... Resistir quem há-de? 
Uma ilusão gemia em cada canto, 
Chorava em cada canto uma saudade. 

(Luís Guimarães Junior, Sonetos e Rimas) 
 

José Bonifácio, o Moço, era um poeta romântico, enquanto Luís Guimarães Jr. era um parnasiano com 

raízes românticas. Os dois poemas apresentam características que servem de exemplo para tais 

observações. Levando em conta esse comentário, 

 

a) Identifique um traço típico da poética romântica presente nos dois poemas; 

b) Aponte, em Visita à Casa Paterna, um aspecto característico da concepção parnasiana de poesia. 
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8. (ENEM – 2009) 

 

Ouvir estrelas 

“Ora, (direis) ouvir estrelas! Certo 

perdeste o senso!” E eu vos direi, no entanto, 

que, para ouvi-las, muita vez desperto 

e abro as janelas, pálido de espanto… 

 

E conversamos toda noite, enquanto 

a Via-Láctea, como um pálio aberto, 

cintila. E, ao vir o Sol, saudoso e em pranto, 

inda as procuro pelo céu deserto. 

 

Direis agora: “Tresloucado amigo! 

Que conversas com elas?” Que sentido 

tem o que dizem, quando estão contigo?” 

 

E eu vos direi: “Amai para entendê-las! 

Pois só quem ama pode ter ouvido 

Capaz de ouvir e de entender estrelas”. 

 

BILAC, Olavo. Ouvir estrelas. In: Tarde, 1919. 

 

 

Ouvir estrelas 

Ora, direis, ouvir estrelas! Vejo 

que estás beirando a maluquice extrema. 

No entanto o certo é que não perco o ensejo 

De ouvi-las nos programas de cinema. 

 

Não perco fita; e dir-vos-ei sem pejo 

que mais eu gozo se escabroso é o tema. 

Uma boca de estrela dando beijo 

é, meu amigo, assunto p’ra um poema. 

 

Direis agora: Mas, enfim, meu caro, 

As estrelas que dizem? Que sentido 

têm suas frases de sabor tão raro? 

 

Amigo, aprende inglês para entendê-las, 

Pois só sabendo inglês se tem ouvido 

Capaz de ouvir e de entender estrelas. 

TIGRE, Bastos. Ouvir estrelas. In: Becker, I. Humor e 

humorismo: Antologia. São Paulo: Brasiliense, 1961. 

 

A partir da comparação entre os poemas, verifica-se que, 

a) no texto de Bilac, a construção do eixo temático se deu em linguagem denotativa, enquanto no de 

Tigre, em linguagem conotativa. 

b) no texto de Bilac, as estrelas são inacessíveis, distantes, e no texto de Tigre, são próximas, 

acessíveis aos que as ouvem e as entendem. 

c) no texto de Tigre, a linguagem é mais formal, mais trabalhada, como se observa no uso de 

estruturas como “dir-vos-ei sem pejo” e “entendê-las”. 

d) no texto de Tigre, percebe-se o uso da linguagem metalinguística no trecho “Uma boca de estrela 

dando beijo/é, meu amigo, assunto p’ra um poema.” 

e) no texto de Tigre, a visão romântica apresentada para alcançar as estrelas é enfatizada na última 

estrofe de seu poema com a recomendação de compreensão de outras línguas 
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Gabarito 

 

1. A  

Em relação à linguagem parnasiana não há um excesso de adjetivos; este, na verdade, é um traço típico 

do Romantismo. 

 

2. E 

A “linguagem ornada”, a qual o crítico se refere no texto, é a linguagem que deixa a poesia esteticamente 

agradável, mas não original. A letra a) é incorreta porque pré-modernismo é o momento literário que 

possui traços condizentes com o Modernismo, já o antemodernista é aquele que se prendia a traços 

conservadores; a b) não está certa porque não há menção ao Simbolismo; a c) não é correta porque a 

arte antemodernista em questão não possui nada a ver com a geração de 22. Por fim, a d) não está certa, 

pois subjetividade romântica não é um traço em questão, visto que o crítico afirma que a razão se 

sobrepõe à emoção. 

 

3. A 

Na poesia romântica não há esse compromisso com o modelo literário da Antiguidade Clássica; afinal, 

o poeta romântico traz, em suas obras, a liberdade estética. É o Parnasianismo, por outro lado, que possui 

essa relação com elementos greco-romanos. 

 

4. Alguns exemplos que ilustram a valorização da forma, no poema de Olavo Bilac, são: o fato do poema 

ser um soneto (ou seja, apresentando dois quartetos e dois tercetos), a presença de versos decassílabos, 

uso de rimas ricas (ou seja, formadas por classes gramaticais diferentes, como em “bela” e “vela”, 

respectivamente um adjetivo e um substantivo) e o uso rebuscado da língua portuguesa. 

 

5.  

a) Versos decassílabos e rimas ricas. 

b) A temática principal do poema tende a um sentimentalismo profundo, diferentemente da 

impassibilidade parnasiana.  

 

6. A atitude de trazer o eu lírico metamorfoseado em elementos da natureza, ligados à noção de Pátria, não 

corresponde aos princípios parnasianos; afinal, esse eu lírico busca agir de forma mais emotiva, que 

nega a razão. Diferentemente, portanto, do sujeito poético parnasiano, que procura conter as suas 

emoções e, consequentemente, busca por maior racionalidade.  

 

7.  

a) Em ambos os textos, nota-se o sentimentalismo romântico, como em “Por toda a parte as lágrimas 

falando!”, verso do poema Soneto, e em “Chorava em cada canto uma saudade”, verso que encerra 

o poema Visita à Casa Paterna. Além disso, a temática da saudade se faz em ambas as obras, 

elemento típico do Romantismo. 

b) No poema Visita à Casa Paterna, nota-se a presença de rimas ricas, versos decassílabos e é um 

soneto, sendo esses três traços da concepção parnasiana de poesia.  
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8. D 

O texto de Bilac trata do diálogo entre o eu lírico e as estrelas do céu, possível de se estabelecer apenas 

por pessoas apaixonadas, e o de Bastos Tigre, humorístico, do diálogo com as estrelas de cinema, que 

só acontece se o eu lírico aprender o inglês, a língua falada por tais estrelas. Quando o eu lírico, no texto 

de Bastos Tigre, menciona “uma boca de estrela dando beijo” como um assunto propício para compor 

um poema, está fazendo um comentário sobre o seu próprio texto, já que o poema aborda justamente 

essa temática. Esse procedimento exemplifica a função metalinguística da linguagem. 


