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Simbolismo em Portugal 

 

Resumo 

  

Para compreendermos os anseios e aflições do homem simbolista, é necessário observarmos o contexto 

histórico ao final do século XIX. 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; os anseios democráticos da Revolução Francesa, a ascensão da burguesia, a exclusão 

das camadas mais baixas em relação a seu desenvolvimento igualitário e distribuição de renda, e a obtenção 

de lucros do Imperialismo econômico são fatores que fizeram com que o homem daquele momento se 

sentisse frustrado com as promessas de igualdade e oportunidade para todos.  

 

Características 

• A reação à racionalização da vida (Revolução Industrial, Positivismo, Determinismo, etc); 

• Reabilitação da intencionalidade artística; 

• Sondagem do subconsciente (sugestividade, nebulosidade, musicalidade, sinestesia); 

• Nacionalismo.  

 

 

Textos de apoio  

 

Um sonho  

Na messe , que enlourece, estremece a quermesse... 

O sol, celestial girasol, esmorece... 

E as cantilenas de serenos sons amenos 

Fogem fluidas, fluindo a fina flor dos fenos... 

Eugénio de Castro  

 

Disponível em: https://www.escritas.org/pt/t/5814/um-sonho 

 

Lusitânia no Bairro Latino  

Ai do Lusíada, coitado, 

Que vem de tão longe, coberto de pó. 

Que não ama, nem é amado, 

Lúgubre Outono, no mês de Abril! 

Que triste foi o seu fado! 

Antes fosse pra soldado, 

Antes fosse pró Brasil... 

António Nobre  

 

Disponível em: https://abemdanacao.blogs.sapo.pt/744765.html 

 

 

https://www.escritas.org/pt/t/5814/um-sonho
https://abemdanacao.blogs.sapo.pt/744765.html
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Inscrição  

Eu vi a luz em um país perdido. 

A minha alma é lânguida e inerme. 

Oh! Quem pudesse deslizar sem ruído! 

No chão sumir-se, como faz um verme... 

Camilo Pessanha  

 

Disponível em: http://culturafm.cmais.com.br/radiometropolis/lavra/camilo-pessanha-eu-vi-a-luz-de-um-pais-perdido 

 

Eu... 

Eu sou a que no mundo anda perdida, 

Eu sou a que na vida não tem norte, 

Sou a irmã do Sonho,e desta sorte 

Sou a crucificada ... a dolorida ... 

Florbela Espanca  

Disponível em: https://www.pensador.com/frase/NjAxNDE/ 

  

http://culturafm.cmais.com.br/radiometropolis/lavra/camilo-pessanha-eu-vi-a-luz-de-um-pais-perdido
https://www.pensador.com/frase/NjAxNDE/
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Exercícios 

 

1. Leia trechos dos poemas “Fanatismo”, de Florbela Espanca, e “Imagem”, de Cecília Meireles.  

 

Fanatismo 

(...) 

“Tudo no mundo é frágil, tudo passa...” 

Quando me dizem isto, toda a graça 

Duma boca divina fala em mim! 

 

E, olhos postos em ti, digo de rastros: 

“Ah! Podem voar mundos, morrer astros, 

Que tu és como Deus: Princípio e Fim!...” 

 

Imagem 

Tão brando é o movimento 

das estrelas, da lua, 

das nuvens e do vento, 

que se desenha a tua 

face no firmamento. 

 

Desenha-se tão pura 

como nunca a tiveste, 

nem nenhuma criatura. 

Pois é sombra celeste 

da terrena aventura. 

(...) 

 

Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as seguintes afirmações sobre os poemas. 

( ) Ambos os sujeitos líricos comparam o ser amado à perfeição divina. 

( ) Ambos os sujeitos líricos veem o amor de modo idealizado. 

( ) Ambos os sujeitos líricos falam diretamente ao ser amado. 

( ) Ambos os poemas citam diretamente a voz da opinião pública. 

 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é 

a) V – V – V – F. 

b) V – V – F – V. 

c) F – F – V – V. 

d) F – V – F – V. 

e) V – F – V – F. 
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2. Leia o poema de Camilo Pessanha para responder à questão a seguir. 

 

INTERROGAÇÃO 

Não sei se isto é amor. Procuro o teu olhar, 

Se alguma dor me fere, em busca de um abrigo; 

E apesar disso, crês? nunca pensei num lar 

Onde fosses feliz, e eu feliz contigo. 

Por ti nunca chorei nenhum ideal desfeito. 

E nunca te escrevi nenhuns versos românticos. 

Nem depois de acordar te procurei no leito, 

Como a esposa sensual do Cântico dos Cânticos. 

Se é amar-te não sei. Não sei se te idealizo 

A tua cor sadia, o teu sorriso terno... 

Mas sinto-me sorrir de ver esse sorriso 

Que me penetra bem, como este sol de Inverno. 

Passo contigo a tarde e sempre sem receio 

Da luz crepuscular, que enerva, que provoca. 

Eu não demoro o olhar na curva do teu seio 

Nem me lembrei jamais de te beijar na boca. 

Eu não sei se é amor. Será talvez começo. 

Eu não sei que mudança a minha alma pressente... 

Amor não sei se o é, mas sei que te estremeço, 

Que adoecia talvez de te saber doente. 

(PESSANHA, Camilo. Clepsidra. São Paulo: Núcleo, 1989.) 

 

O escritor português Camilo Pessanha faz parte da escola literária denominada Simbolismo.  

Assinale a alternativa que possui uma característica desse movimento artístico presente no poema.  

a) Elipse, pois o autor omite todos os pronomes pessoais a fim de criar musicalidade. 

b) Bucolismo, pois o amor faz grande reverência à natureza ao evocar a sua sonoridade. 

c) Aliteração, pois o autor explora a repetição harmônica e ritmada de sons consonantais. 

d) Determinismo, pois o meio em que vive a pessoa amada determina o ritmo de sua vida. 

e) Ornamentação exagerada, pois há vocabulário ritmado com exclusividade de rimas ricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

5 

Literatura 

3. Crepuscular  

Há no ambiente um murmúrio de queixume, 

De desejos de amor, dais comprimidos... 

Uma ternura esparsa de balidos, 

Sente-se esmorecer como um perfume. 

 

As madressilvas murcham nos silvados 

E o aroma que exalam pelo espaço, 

Tem delíquios de gozo e de cansaço, 

Nervosos, femininos, delicados. 

Sentem-se espasmos, agonias dave, 

Inapreensíveis, mínimas, serenas... 

--- Tenho entre as mãos as tuas mãos pequenas, 

O meu olhar no teu olhar suave. 

 

As tuas mãos tão brancas danemia... 

Os teus olhos tão meigos de tristeza... 

--- É este enlanguescer da natureza, 

Este vago sofrer do fim do dia. 

 

Camilo Pessanha é considerado o expoente máximo da poesia simbolista portuguesa. Os meus versos 

reúnem o que há de mais marcante nesse estilo de época por traduzirem sugestões, imagens visuais, 

sonoras e estados de alma, além de notória ausência de elementos que se detenham em descrição ou 

em referência objetiva.  

 

É correto afirmar que os verbos do soneto “Crepuscular” transcritos nas opções, a seguir, traduzem as 

considerações postas nesses comentários, com exceção de: 

a) “Uma ternura esparsa de balidos,” 

b) “As madressilvas murcham nos silvados” 

c) “É este enlanguescer da natureza,” 

d) “Há no ambiente um murmúrio de queixume,” 

e) “Este vago sofrer do fim do dia.” 
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Leia o texto abaixo e responda às questões 4 e 5: 

 

Epígrafe* 

Murmúrio de água na clepsidra** gotejante, 

Lentas gotas de som no relógio da torre, 

Fio de areia na ampulheta vigilante, 

Leve sombra azulando a pedra do quadrante*** 

Assim se escoa a hora, assim se vive e morre... 

Homem, que fazes tu? Para que tanta lida, 

Tão doidas ambições, tanto ódio e tanta ameaça? 

Procuremos somente a Beleza, que a vida 

É um punhado infantil de areia ressequida, 

Um som de água ou de bronze e uma sombra que 

passa... 

(Eugênio de Castro. Antologia pessoal da poesia portuguesa) 

 

(*) Epígrafe: inscrição colocada no ponto mais alto; tema. 

(**) Clepsidra: relógio de água. 

(***) Pedra do quadrante: parte superior de um relógio de sol. 

 

 

4. A imagem contida em “lentas gotas de som” (verso 2) é retomada na segunda estrofe por meio da 

expressão: 

a) tanta ameaça. 

b) som de bronze.  

c) punhado de areia. 

d) sombra que passa. 

e) somente a Beleza. 

 

5. Neste poema, o que leva o poeta a questionar determinadas ações humanas (versos 6 e 7) é a: 

a) infantilidade do ser humano.  

b) destruição da natureza.  

c) exaltação da violência.  

d) inutilidade do trabalho.  

e) brevidade da vida.  
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Gabarito 

 

1. A 
Apenas em “Fanatismo”, o verso assinalado entre aspas, “Tudo no mundo é frágil, tudo passa...”, transmite 
o discurso alheio da opinião pública, estabelecendo o contraditório com o que pensa e sente o eu-lírico, 
desmentindo a última afirmação.   
 

2. C 
O Simbolismo procura sugerir por meio de elementos além da significação das palavras, daí o uso 
abundante de aliteração, a repetição de sons vocálicos ampliam a significação do poema.  
 

3. B 
Todas as opções transcrevem versos carregados de sugestões e sinestesias, típicas da poesia 
simbolista, exceto a alternativa B, em que se descreve a paisagem de forma impessoal e concreta.  
 

4. B 
O uso da sinestesia, figura de linguagem que associa sensações advindas de órgãos diferentes, sugere a 
percepção do eu-lírico da passagem do tempo; o que se verifica também na expressão “som de bronze”, 
que alude ao sino do relógio da torre.  
 

5. E  
O autor associa a passagem da vida ao fluir de areia na “ampulheta vigilante” onde “se escoa a hora”, 
sugerindo os momentos breves que caracterizam a fugacidade da existência humana.  
 

 

 

 

 


