
 

 

 

1 

 

Literatura  

Poesia da segunda metade do século XIX (Parnasianismo e 
Simbolismo)  

Teoria 

  

Parnasianismo 

Visando combater a expansão da idealização amorosa provocada pelo Romantismo e resgatando elementos 

da cultura neoclássica, o movimento Parnasiano do século XIX valorizava a arte clássica e a harmonização 

de ideias na poesia. 

 

O contexto histórico do Parnasianismo se situa ao final do século XIX, com isso, esse período já adianta uma 

transição de pensamentos e ideais para o século XX. Entre os principais acontecimentos, no Brasil, há a 

Abolição da Escravatura (1888) e a Proclamação da República (1889). No cenário europeu, há a influência 

dos anseios da 1º Guerra Mundial. No entanto, ainda que esse momento marcasse uma intensa 

movimentação político-ideológica, o poeta parnasiano não se posiciona, omitindo o contexto histórico em sua 

poesia.  

 

Características do parnasianismo  

Em relação aos movimentos do século XIX, percebemos que sua propagação temática, em geral, sempre visa 

combater algum aspecto de uma corrente anterior, como é o caso do Parnasianismo, que tenta romper com 

a idealização amorosa do Romantismo. 

 

Além disso, os parnasos acreditavam que a verdadeira produção artística era aquela que valorizasse 

elementos da cultura clássica, por isso, a retomada da influência da mitologia greco-latina e o alto rigor formal, 

justamente, para reafirmar a sua visão sobre o “fazer artístico”. Veja, abaixo, as principais características do 

Parnasianismo: 

• Objetivismo; 

• Racionalismo; 

• Caráter descritivo; 

• “Arte pela arte” (poesia voltada para si mesma); 

• Universalismo; 

• Imparcialidade; 

• Isolamento do poeta (concentração); 

• Contenção de sentimentos; 

• Retomada de elementos da cultura greco-latina. 
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Ainda sobre o Parnasianismo, os aspectos mais marcantes de sua forma estrutural são: 

• Obsessão pelo alto rigor formal;          

• Valorização do soneto; 

• Uso versos decassílabos e alexandrinos; 

• Linguagem culta e rebuscada; 

• Uso de rimas ricas e preciosas; 

• Estrofes regulares. 

 

No Brasil, os autores de maior popularidade parnasiana são Olavo Bilac, Alberto de Oliveira, Raimundo Correia, 

Vicente de Carvalho, Francisca Júlia e Teófilo Dias. Além disso, é importante ressaltar que embora os textos 

parnasianos, de forma geral, combatessem a subjetividade, isso não significa que os autores não 

aprofundavam sua expressividade emocional, produzindo alguns poemas, inclusive, com ares românticos.  

 

Textos de apoio  

 

Vaso chinês 

Estranho mimo aquele vaso! Vi-o, 

Casualmente, uma vez, de um perfumado 

Contador sobre o mármor luzidio, 

Entre um leque e o começo de um bordado. 

 

Fino artista chinês, enamorado, 

Nele pusera o coração doentio 

Em rubras flores de um sutil lavrado, 

Na tinta ardente, de um calor sombrio. 

 

Mas, talvez por contraste à desventura, 

Quem o sabe?... de um velho mandarim 

Também lá estava a singular figura; 

 

Que arte em pintá-la! a gente acaso vendo-a, 

Sentia um não sei quê com aquele chim 

De olhos cortados à feição de amêndoa. 

In: OLIVEIRA, Alberto de. Poesias completas. Ed. crít. Marco Aurélio Mello Reis. Rio de Janeiro: Núcleo Ed. da UERJ, 1978. v.1. 
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Profissão de fé  

(...) 

Invejo o ourives quando escrevo: 

Imito o amor 

Com que ele, em ouro, o alto relevo 

Faz de uma flor. 

 

Imito-o. E, pois, nem de Carrara 

A pedra firo: 

O alvo cristal, a pedra rara, 

O ônix prefiro. 

(...)  

Olavo Bilac  

 

Simbolismo  

O movimento simbolista surge ao final do século XIX, trazendo em sua poesia uma nova visão sobre o mundo 

e se opondo ao objetivismo parnasiano. Não somente retoma alguns aspectos do Romantismo, como o uso 

da subjetividade, por exemplo, mas também aprofunda a vivacidade das emoções. Além disso, com o intuito 

de desvincular-se de questões materiais, a poesia simbolista aprecia o plano transcendental, ou seja, o plano 

espiritual torna-se muito mais valorizado do que o plano concreto, o da matéria.   

 

Esse período é marcado por muitas movimentações sociais e econômicas em contexto mundial. Entre elas, 

podemos citar: os reflexos econômicos e o progresso comercial da Revolução Industrial; as aspirações 

democráticas da Revolução Francesa, a ascensão da burguesia, a exclusão das camadas mais baixas em 

relação ao seu desenvolvimento igualitário e distribuição de renda e, também, a obtenção de lucros do 

Imperialismo são fatores que fizeram com que o homem daquele momento se sentisse frustrado com as 

promessas de igualdade e oportunidade para todos.   

 

Neste sentido, iremos perceber que o homem tenta fugir dessa realidade e passa por uma crise existencial, 

aprofundando seus sentimentos e retomando a traços pessimistas, principalmente as características da 2ª 

Geração Romântica. Ademais, a temática simbolista reage ao esquema materialista do século XIX, como 

também a objetividade propagada pelas correntes cientificistas. 

 

Na França, vivia-se o momento da chamada “Belle Époque”, momento em que houve uma explosão de 

mudanças culturais, tecnológicas, literárias, artísticas e de pensamento. Sobre as influências literárias, não 

podemos deixar de citar Charles Baudelaire (o famoso autor da obra “As flores do mal”), Arthur Rimbaud, Paul 

Verlaine e Stéphane Mallarmé. 
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Características do simbolismo  

• Valorização do plano metafísico; 

• Misticismo; 

• Pessimismo; 

• Subjetividade 

• Caráter sugestivo; 

• Aproximação ao elemento noturno; 

• Referências ao plano religioso; 

• Culto ao sonho; 

• Aproximação com o campo inconsciente do indivíduo. 

 

Em relação aos aspectos mais marcantes da forma, há a valorização da linguagem culta, o uso de sonetos, a 

musicalidade, o uso de figuras de linguagem (como metáforas, sinestesias, assonâncias e aliterações) e o 

predomínio de rimas. 

É importante dizer ainda que, no Brasil, os principais autores foram Alphonsus de Guimaraens e Cruz e Souza. 

O primeiro buscou dedicar suas temáticas artísticas para o amor, morte e religiosidade, focadas em uma 

intrínseca relação de solidão e isolamento. Já o último também se destaca por ser um grande nome desse 

movimento por apresentar em sua poesia uma abordagem sobre a condição humana, a valorização da 

melancolia e a espiritualidade, com certa obsessividade pela cor branca em seus poemas.  

 

Texto de apoio  

Ó Formas alvas, brancas, Formas claras 

De luares, de neves, de neblinas! 

Ó Formas vagas, fluidas, cristalinas... 

Incensos dos turíbulos das aras 

 

Formas do Amor, constelarmante puras, 

De Virgens e de Santas vaporosas... 

Brilhos errantes, mádidas frescuras 

E dolências de lírios e de rosas ... 

 

Indefiníveis músicas supremas, 

Harmonias da Cor e do Perfume... 

Horas do Ocaso, trêmulas, extremas, 

Réquiem do Sol que a Dor da Luz resume... 

(...) 

Cruz e Souza  
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Acrobata da dor  

Gargalha, ri, num riso de tormenta, 

como um palhaço, que desengonçado, 

nervoso, ri, num riso absurdo, inflado 

de uma ironia e de uma dor violenta. 

 

Da gargalhada atroz, sanguinolenta, 

agita os guizos, e convulsionado 

salta, gavroche, salta clown, varado 

pelo estertor dessa agonia lenta ...  

Cruz e Souza  

 

Cárcere das almas  

Ah! Toda  alma  num cárcere anda  presa 

Soluçando nas trevas, entre as grades 

Do calabouço olhando imensidades, 

Mares, estrelas, tardes, natureza. 

 

Tudo se veste de igual grandeza 

Quando a alma entre grilhões as liberdades 

Sonha e, sonhando, as imortalidades 

Rasga no etéreo Espaço da Pureza. 

 

Ó almas presas, mudas e fechadas 

Nas prisões colossais e abandonadas 

Da Dor no calabouço, atroz, funéreo! 

(...)  

Cruz e Souza 
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Exercícios  

 

1. (UFPE) 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 oceanos largos! 

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.Tarde, 1919) 

 

É incorreto afirmar que, no Parnasianismo: 

a) a natureza é apresentada objetivamente;  

b) a disposição dos elementos naturais (árvores, estrelas, céu, rios) é importante por obedecer a uma 

ordenação lógica; 

c) a valorização dos elementos naturais torna-se mais importante que a valorização da forma do 

poema; 

d) a natureza despe-se da exagerada carga emocional com que foi explorada em outros períodos 

literários; 

e) as inúmeras descrições da natureza são feitas dentro do mito da objetividade absoluta, porém os 

melhores textos estão permeados de conotações subjetivas. 
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2. (ENEM – PPL) Esbraseia o Ocidente na agonia 

O sol... Aves em bandos destacados, 

Por céus de ouro e púrpura raiados, 

Fogem... Fecha-se a pálpebra do dia... 

 

Delineiam-se além da serrania 

Os vértices de chamas aureolados, 

E em tudo, em torno, esbatem derramados 

Uns tons suaves de melancolia. 

 

Um mundo de vapores no ar flutua... 

Como uma informe nódoa avulta e cresce 

A sombra à proporção que a luz recua. 

 

A natureza apática esmaece... 

Pouco a pouco, entre as árvores, a lua 

Surge trêmula, trêmula... Anoitece. 

CORRÊA, R. Disponível em: www.brasiliana.usp.br. Acesso em: 13 ago. 2017. 

 

Composição de formato fixo, o soneto tornou-se um modelo particularmente ajustado à poesia 

parnasiana. No poema de Raimundo Corrêa, remete(m) a essa estética 

a) as metáforas inspiradas na visão da natureza. 

b) a ausência de emotividade pelo eu lírico. 

c) a retórica ornamental desvinculada da realidade. 

d) o uso da descrição como meio de expressividade 

e) o vínculo a temas comuns à Antiguidade Clássica. 
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3. (ENEM) A pátria 

Ama, com fé e orgulho, a terra em que nasceste! 

Criança! não verás nenhum país como este! 

Olha que céu! que mar! que rios! que floresta! 

A Natureza, aqui, perpetuamente em festa, 

É um seio de mãe a transbordar carinhos. 

Vê que vida há no chão! vê que vida há nos ninhos, 

Que se balançam no ar, entre os ramos inquietos! 

Vê que luz, que calor, que multidão de insetos! 

Vê que grande extensão de matas, onde impera, 

Fecunda e luminosa, a eterna primavera! 

Boa terra! jamais negou a quem trabalha 

O pão que mata a fome, o teto que agasalha... 

Quem com o seu suor a fecunda e umedece, 

Vê pago o seu esforço, e é feliz, e enriquece! 

Criança! não verás país nenhum como este: 

Imita na grandeza a terra em que nasceste! 

BILAC, O. Poesias infantis. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1929. 

 

Publicado em 1904, o poema A pátria harmoniza-se com um projeto ideológico em construção na 

Primeira República. O discurso poético de Olavo Bilac ecoa esse projeto, na medida em que: 

a) a paisagem natural ganha contornos surreais, como o projeto brasileiro de grandeza. 

b) a prosperidade individual, como a exuberância da terra, independe de políticas de governo. 

c) os valores afetivos atribuídos à família devem ser aplicados também aos ícones nacionais. 

d) a capacidade produtiva da terra garante ao país a riqueza que se verifica naquele momento. 

e) a valorização do trabalhador passa a integrar o conceito de bem-estar social experimentado. 
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4. (ITA) Mais claro e fino do que as finas pratas 

O som da tua voz deliciava...    

Na dolência velada das sonatas 

Como um perfume a tudo perfumava.  

 

Era um som feito luz, eram volatas        

Em lânguida espiral que iluminava,       

Brancas sonoridades de cascatas...        

Tanta harmonia melancolizava. 

SOUZA, Cruz e. “Cristais”, in Obras completas. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1995, p. 86. 
 

Assinale a alternativa que reúne as características simbolistas presentes no texto:    

a) Sinestesia, aliteração, sugestão        . 

b) Clareza, perfeição formal, objetividade.        

c) Aliteração, objetividade, ritmo constante.    

d) Perfeição formal, clareza, sinestesia. 

e) Perfeição formal, objetividade, sinestesia. 
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5. (ENEM) Vida obscura 

Ninguém sentiu o teu espasmo obscuro, 

ó ser humilde entre os humildes seres, 

embriagado, tonto de prazeres, 

o mundo para ti foi negro e duro. 

 

Atravessaste no silêncio escuro 

a vida presa a trágicos deveres 

e chegaste ao saber de altos saberes 

tornando-te mais simples e mais puro. 

 

Ninguém te viu o sentimento inquieto, 

magoado, oculto e aterrador, secreto, 

que o coração te apunhalou no mundo, 

 

Mas eu que sempre te segui os passos 

sei que cruz infernal prendeu-te os braços 

e o teu suspiro como foi profundo! 

SOUSA, C. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1961. 

 

Com uma obra densa e expressiva no Simbolismo brasileiro, Cruz e Sousa transpôs para seu lirismo 

uma sensibilidade em conflito com a realidade vivenciada. No soneto, essa percepção traduz-se em 

a) sofrimento tácito diante dos limites impostos pela discriminação. 

b) tendência latente ao vício como resposta ao isolamento social. 

c) extenuação condicionada a uma rotina de tarefas degradantes. 

d) frustração amorosa canalizada para as atividades intelectuais. 

e) vocação religiosa manifesta na aproximação com a fé cristã. 
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Gabarito 

 

1. C 

A forma é a maior preocupação do poeta parnasiano, assim não há a exposição de alto grau de 

sentimentalismo, tampouco o abandono da estética de produção lírica. 

 

2. D 

No poema, há um caráter descritivo dos elementos da natureza apresentados, como o verso “Por céus 

de ouro e púrpura raiados”, dentre outros. O objetivo de tal descrição é garantir a expressividade poética 

e alimentar a riqueza estética típica do Parnasianismo. 

 

3. B 

A riqueza de nossa fauna e flora e a prosperidade do indivíduo, por meio do trabalho com a terra, 

independem de medidas governamentais, visto que no Brasil prevalece a “eterna primavera”. 

 

4. A 

Não há perfeição formal, o texto não se prende a versos metrificados ou estrofes equilibradas. Não há 

objetividade, porque esse período é marcado pela subjetividade. Não há clareza, porque o Simbolismo 

se fazia com a arte da sugestão. 

 

5. A 

A sensibilidade em conflito com a realidade vivenciada traduz-se em sofrimento tácito, ou seja, em 

silêncio, diante dos limites impostos pela discriminação ao negro. No soneto, é evidente o sofrimento do 

negro, que viveu “a vida presa a trágicos deveres” em “silêncio escuro”. 

 

  

 

 


