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Exercícios sobre Parnasianismo  
 

Exercícios 

 

1. Com relação ao Parnasianismo, são feitas as seguintes afirmações. 

I. Pode ser considerado um movimento antirromântico pelo fato de retomar muitos aspectos do 

racionalismo clássico. 

II. Apresenta características que contrastam com o esteticismo e o culto da forma. 

III. Definiu-se, no Brasil, com o livro Poesias, de Olavo Bilac, publicado em 1888. 

  
Quais estão corretas? 

a) Apenas I 

b) Apenas II 

c) Apenas I e III 

d) Apenas II e III 

e) I, II e III 
 

 

2. Vaso grego 
Esta, de áureos relevos, trabalhada 

De divas mãos, brilhante copa, um dia, 

Já de aos deuses servir como cansada, 

Vinda do Olimpo, a um novo deus servia. 

Era o poeta de Teos que a suspendia 

Então, e, ora repleta ora esvazada, 

A taça amiga aos dedos seus tinia, 

Toda de roxas pétalas colmada. 

Depois... Mas o lavor da taça admira, 

Toca-a, e do ouvido aproximando-a, às bordas 

Finas hás de lhe ouvir, canora e doce, 

Ignota voz, qual se de antiga lira 

Fosse a encantada música das cordas, 

Qual se essa voz de Anacreonte fosse. 
Alberto de Oliveira. Poesias completas. In: Crítica. Marco Aurélio de Mello Reis. Rio de Janeiro: EDUERJ, 197, p.144. 

Acerca do soneto Vaso grego, de Alberto de Oliveira, e do período histórico-literário a que ele remete, 
marque os itens que sejam verdadeiros. 

a) No período em que o Parnasianismo se destacou, o Brasil, especialmente o Rio de Janeiro, vivia 

forte influxo de modernização tardia em relação aos centros europeus, o que incentivou o 

consumo de mercadorias culturais luxuosas, mas desligadas da realidade local. Assim, verifica-

se que a recorrência a temas advindos da Antiguidade Clássica era a correspondência estética 

dessa tendência manifestada na objetividade social brasileira. 

b) O refinamento da linguagem e as formas labirínticas dos versos do soneto Vaso grego atestam o 

quanto a poesia parnasiana no Brasil, país de desigualdade social, asseverou a distância entre a 

língua falada e a escrita. 

c) A temática abordada no soneto Vaso grego é representativa da tendência atribuída pela crítica 

literária ao Parnasianismo no Brasil: a descrição apaixonada de objetos antigos, por meio da qual 

se expressava, de forma evidente, a subjetividade do eu lírico. 



Literatura 
 

3. As velhas árvores 

"Olha estas velhas árvores, - mais belas, 
Do que as árvores moças, mais amigas, 
Tanto mais belas quanto mais antigas, 
Vencedoras da idade e das procelas... 
 
O homem, a fera e o inseto à sombra delas 
Vivem livres de fomes e fadigas; 
E em seus galhos abrigam-se as cantigas, 
E alegria das aves tagarelas... 
 
Não choremos jamais a mocidade! 
Envelheçamos rindo! Envelheçamos 
Como as árvores fortes envelhecem, 
 
Na glória da alegria e da bondade, 
Agasalhando os pássaros nos ramos, 
Dando sombra e consolo aos que padecem!" 

BILAC, Olavo. Obra reunida, Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1996, p. 336. 

 
Quanto à forma, destaque uma característica do Parnasianismo presente no poema. 

 
 

4.  O projeto desse movimento literário baseava-se na crença de que a função essencial da arte era 

produzir o belo, e o lema escolhido para traduzir essa ideia foi "a arte pela arte". É possível observar, 

nesse contexto, características como a preocupação com a técnica (metro, ritmo e rima) e o resgate 

de temas da Antiguidade clássica (referências à mitologia e a personagens históricas). Essa escola 

literária é conhecida como 

a) Neoclassicismo.  

b) Arcadismo. 

c) Classicismo. 

d) Expressionismo.  

e) Parnasianismo. 
 
 

5.  “Diferentemente do Realismo e do Naturalismo, que se voltavam para o exame e para a crítica da 

realidade, o Parnasianismo representou na poesia um retorno ao clássico, com todos os seus 

ingredientes: o princípio do belo na arte, a busca do equilíbrio e da perfeição formal. Os parnasianos 

acreditavam que o sentido maior da arte reside nela mesma, em sua perfeição, e não na sua relação 

com o mundo exterior.” 
CEREJA; MAGALHÃES, 1999, p. 334.  

 
Sobre o Parnasianismo, assinale a alternativa correta.  

a) Os maiores expoentes do Parnasianismo, na poesia e na prosa, ocuparam-se da literatura 
indianista, na qual exaltavam a dignidade do nativo e a beleza superior da paisagem tropical. 

b) Um exemplo de poesia parnasiana é a obra Suspiros poéticos e saudades, de Gonçalves de 
Magalhães, na qual o poeta anuncia a revolução literária, libertando-se dos modelos românticos, 
considerados ultrapassados.  

c) Os parnasianos consideravam que certos princípios românticos, como a simplicidade da 
linguagem, valorização da paisagem nacional, emprego de sintaxe e vocabulário mais brasileiros, 
sentimentalismo, tudo isso ocultava as verdadeiras qualidades da poesia.  

d) Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manoel da Costa exemplificam a tendência de uma poesia pura, 
indiferente às contingências históricas, com sátira à mestiçagem e elogio à nobreza local. 
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6. Psicologia de um vencido 

 
Eu, filho do carbono e do amoníaco, 
Monstro de escuridão e rutilância, 
Sofro, desde a epigênesis da infância, 
A influência má dos signos do zodíaco. 
 
Profundíssimamente hipocondríaco, 
Este ambiente me causa repugnância… 
Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia 
Que se escapa da boca de um cardíaco. 
 
Já o verme — este operário das ruínas — 
Que o sangue podre das carnificinas 
Come, e à vida em geral declara guerra, 
 
Anda a espreitar meus olhos para roê-los, 
E há de deixar-me apenas os cabelos, 
Na frialdade inorgânica da terra! 

ANJOS, A. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. 

 
A poesia de Augusto dos Anjos revela aspectos de uma literatura de transição designada como pré-
modernista. Com relação à poética e à abordagem temática presentes no soneto, identificam-se 
marcas dessa literatura de transição, como 

a) a forma do soneto, os versos metrificados, a presença de rimas e o vocabulário requintado, além 
do ceticismo, que antecipam conceitos estéticos vigentes no Modernismo. 

b) o empenho do eu lírico pelo resgate da poesia simbolista, manifesta em metáforas como “Monstro 
de escuridão e rutilância” e “influência má dos signos do zodíaco”. 

c) a seleção lexical emprestada ao cientificismo, como se lê em “carbono e amoníaco”, “epigênesis 
da infância” e “frialdade inorgânica”, que restitui a visão naturalista do homem. 

d) a manutenção de elementos formais vinculados à estética do Parnasianismo e do Simbolismo, 
dimensionada pela inovação na expressividade poética, e o desconcerto existencial. 

e) a ênfase no processo de construção de uma poesia descritiva e ao mesmo tempo filosófica, que 
incorpora valores morais e científicos mais tarde renovados pelos modernistas. 

 

7.  TEXTO 1 

Muitas pessoas acreditam que aqueles que redigem com desenvoltura executam essa tarefa como 

quem respira, sem a menor dificuldade, sem o menor esforço. Não é assim. Escrever é uma das 

atividades mais complexas que o ser humano pode realizar. Faz rigorosas exigências à memória e ao 

raciocínio. A agilidade mental é imprescindível para que todos os aspectos envolvidos na escrita sejam 

articulados, coordenados, harmonizados de forma que o texto seja bem sucedido. 

(…) 

A tarefa pode ir ficando paulatinamente mais fácil para profissionais que escrevem muito, todos os 

dias, mas mesmo esses testemunham que escrever é um trabalho exigente, cansativo e, muitas vezes, 

frustrante. Sempre queremos um texto ainda melhor do que o que chegamos a produzir e poucas 

vezes conseguimos manter na linguagem escrita todas as sutilezas da percepção original acerca de 

um fato ou um pensamento. O que admiramos na literatura é justamente essa especificidade, essa 

possibilidade de expandir pela palavra escrita emoções, pensamentos, sensações, significados, que 

nós, leigos, não conseguimos traduzir com propriedade. 
(GARCEZ, Lucília H. do Carmo. Técnica de redação – o que é preciso saber para bem escrever.) 
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TEXTO 2 
 
Profissão de fé (fragmento) 
 
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. 
 
Por isso, corre, por servir-me, 
Sobre o papel 
A pena, como em prata firme 
Corre o cinzel. 
 
(…) 
 
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. 
 
(…) 
Porque o escrever – tanta perícia, 
Tanta requer, 
Que ofício tal… nem há ́noticia 
De outro qualquer. 

(Olavo Bilac) 

 
Quanto à temática que desenvolvem, os textos de Lucília Garcez (texto 1) e Olavo Bilac (texto 2) podem 
ser considerados 

a) paradoxais, pois, enquanto o texto 2 explora o minucioso cuidado da escrita, o texto 1 explora a 

ideia de que escrever com desenvoltura dispensa tenacidade e obstinação. 

b) análogos, embora o eixo das semelhanças entre eles se restrinja à forma, apresentando 

perspectivas distintas quanto à abordagem temática. 

c) inter-relacionados, ainda que a perspectiva escolhida nos dois textos descarte a 

responsabilidade que o sujeito tem sobre sua escrita. 

d) convergentes, embora, no texto 2, sobressaia a analogia e o cuidado com a forma, conforme os 

padrões do gênero e da filiação literária do autor. 

e) semelhantes, embora, no texto1, prevaleça uma perspectiva puramente linguística sobre os 

fatores envolvidos no processo de escrita. 
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8.  “E sobre mim, silenciosa e triste, 

A Via-Láctea se desenrola 
Como um jarro de lágrimas ardentes” 

Olavo Bilac 

 
Sobre o fragmento poético não é correto afirmar: 

a) A “Via-Láctea” sofre um processo de personificação. 

b) A cena é descrita de modo objetivo, sem interferência da subjetividade do eu-poético 

c) A opção pelos sintagmas “desenrola” e “jarro de lágrimas ardente” visa a presentificar o 

movimento dos astros 

d) Há predomínio da linguagem figurada e descritiva. 

e) A visão de mundo melancólica do emissor da mensagem se projeta sobre o objeto poetizado. 

 

9.  Os sapos  

Enfunando os papos, 
 Saem da penumbra, 
Aos pulos, os sapos.  
A luz os deslumbra.  
 
Em ronco que aterra, 
Berra o sapo-boi:  
- "Meu pai foi à guerra!" 
- "Não foi!" - "Foi!" - "Não foi!".  
 
O sapo-tanoeiro,  
Parnasiano aguado,  
Diz: - "Meu cancioneiro  
É bem martelado.  
 
(...) 
Vai por cinquenta anos 
Que lhes dei a norma:  
Reduzi sem danos 
A fôrmas a forma.  

BANDEIRA, Manuel. Estrela da vida inteira. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1993.  

 
O poema acima revela, em relação ao parnasianismo, um(a): 

a) tributo. 

b) paródia.  

c) epígrafe. 

d) paráfrase.  
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10. Arte suprema 

 
Tal como Pigmalião, a minha ideia 
Visto na pedra: talho-a, domo-a, bato-a; 
E ante os meus olhos e a vaidade fátua 
Surge, formosa e nua, Galateia. 
 
Mais um retoque, uns golpes... e remato-a; 
Digo-lhe: “Fala!”, ao ver em cada veia 
Sangue rubro, que a cora e aformoseia... 
E a estátua não falou, porque era estátua. 
 
Bem haja o verso, em cuja enorme escala 
Falam todas as vozes do universo, 
E ao qual também arte nenhuma iguala: 
 
Quer mesquinho e sem cor, quer amplo e terso, 
Em vão não é que eu digo ao verso: “Fala!” 
E ele fala-me sempre, porque é verso. 
 

(Júlio César da Silva. Arte de amar. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1961.) 

 
O soneto Arte suprema apresenta as características comuns da poesia parnasiana. Assinale a 
alternativa em que as características descritas se referem ao parnasianismo.  

a) Busca da objetividade, preocupação acentuada com o apuro formal, com a rima, o ritmo, a 
escolha dos vocábulos, a composição e a técnica do poema.  

b) Tendência para a humanização do sobrenatural, com a oposição entre o homem voltado para 
Deus e o homem voltado para a terra.  

c) Poesia caracterizada pelo escapismo, ou seja, pela fuga do mundo real para um mundo ideal 
caracterizado pelo sonho, pela solidão, pelas emoções pessoais.  

d) Predomínio dos sentimentos sobre a razão, gosto pelas ruínas e pela atmosfera de mistério.  

e) Poesia impregnada de religiosidade e que faz uso recorrente de sinestesias. 
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Gabarito 

 

1. C 

 

2. A, B. 

A alternativa C é incorreta, pois os autores parnasianos tratavam os temas baseando-se na realidade, 

rejeitando a subjetividade e emoção. 

 

3. Quanto à forma, o poema possui como característica do parnasianismo o culto à forma porque é um 

soneto em decassílabos, com rimas opostas e depois alternadas.  

 

4. E 

A valorização estética em detrimento do conteúdo, ou seja, o conceito de arte pela arte, a preocupação 

formal e o resgate de temas da cultura greco-romana são características do Parnasianismo.  

 

5. C 

O Parnasianismo surgido no Brasil na década de 80 do século XIX impôs novos parâmetros e valores 

artísticos, propondo a restauração da poesia clássica, desprezada pelos românticos.  

 

6. D 

As marcas dessa literatura de transição estão no sincretismo parnasiano-simbolista, na novidade de 

recursos poéticos e na expressão de profundo desconcerto existencial. 

 

7. D 

Tanto o texto de Lucília Garcez, quanto o texto de Olavo Bilac compartilham da mesma tese: a de que a 

escrita “é uma das atividades mais complexas que o ser humano pode realizar”, necessitando de muita 

perícia. Portanto, tematicamente, são textos convergentes, ou seja, semelhantes. Porém, formalmente, 

apenas o texto 2 pertence ao domínio artístico, privilegiando, pois, o cuidado com a forma e a exploração 

de recursos expressivos, como a analogia. 

 

8. B 

Uma das características do Parnasianismo é a objetividade, assim como o distanciamento do poeta. 

 

9. B 

O poema é da primeira geração modernista, caracterizada, entre outros aspectos, pelo repúdio ao 

formalismo dos poetas parnasianos. O autor utiliza uma estrutura formal para criticar e ironizar o estilo 

parnasiano.  

 

10. A 

O Parnasianismo tem como características principais a objetividade, o culto à forma, a linguagem 

rebuscada.  

 

 

 

 

 


