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MOVIMENTO LITERÁRIO : PARNASIANISMO 
O Parnasianismo brasileiro nasceu de ideias anti-românticas e acentuado gosto pela objetividade. Seu marco inicial 

é a publicação de Fanfarras, de Teófilo Braga (1843-1924), em 1882. 

Como o Parnasianismo europeu, o brasileiro tem como proposta a preocupação com a forma, o recurso à mitologia 

clássica e a incorporação do espírito da arte pela arte. Seus autores buscam compor poesias descritivas em que a 

apresentação dos fatos históricos e dos fenômenos naturais é imparcial. 

Poetas parnasianos 

Alberto de Oliveira (1857-1937): autor de Vaso Grego é considerado mestre da arte de compor retratos, quadros e 

cenas. Sua obra revela aferrado apego aos cânones formais e temáticos do parnasianismo, incontido desejo de 

expansão íntima do "eu" e leve tendência à ironia. 

Raimundo Correia (1859-1911): sua poesia parnasiana caracteriza-se por extremo rigor métrico e plasticidade. Alia 

o conteúdo filosófico de seus poemas a forte poder de sugestão das palavras e um acentuado apuro verbal. 

 

Olavo Bilac (1865-1918): o "príncipe dos poetas brasileiros" une conteúdo emotivo e linguagem clássica. Outra 

característica de sua obra é a dualidade no tratamento do amor, oscilando entre platonismo e sensualidade. Ele 

também tratou de temas históricos e patrióticos, o que lhe valeu o título de "patrono do exército brasileiro". 

 

Com o que ficar atento? 

Após 1878, havia no Brasil várias correntes que combatiam os excessos ultrarromânticos. O Parnasianismo somou-se 

a elas, buscando sentido para a existência humana através da perfeição estética. 

 

Por que o assunto é importante? 

Fortemente combatido pelo Modernismo, devido ao excessivo apego formal, o Parnasianismo gravitou durante longo 

tempo em torno aos centros do poder e foi a "poesia oficial" do século 19. Daí sua importância não apenas para o 

vestibular, mas para a formação cultural do estudante. 

 

Como pode cair no vestibular? 

Os exames costumam fazer questões sobre o extremo valor atribuído pelos Parnasianos à forma. O descritivismo e o 

recurso à mitologia clássica também são características parnasianas importantes para as provas.  

 

Como já caiu no vestibular? 

(UFRS-RS) Com relação ao Parnasianismo, são feitas as seguintes afirmações. 

I - Pode ser considerado um movimento anti-romântico 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. 

 

Gabarito :Resposta correta: C, Comentário: A obra tida como introdutora do Parnasianismo no Brasil é o 

livro Fanfarras, de Teófilo Braga. 

http://guiadoestudante.abril.com.br/estudar/literatura/parnasianismo-resumo-autores-dicas-questao-

comentada-599036.shtml 
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Parnasianismo 
O Parnasianismo foi um movimento literário essencialmente poético, contemporâneo do Realismo-Naturalismo. É interessante 

destacar, que ao contrário de outros movimentos que ocorreram em Portugal e no Brasil, o Parnasianismo apresentou 

características significativas somente no Brasil e na própria França, onde teve origem. 

A palavra parnasianismo vem de Parnaso, nome de um monte grego, que segundo a mitologia era a morada de Apolo, deus das 

artes. 

Contemporâneo do Realismo-Naturalismo, o Parnasianismo não pode ser entendido apenas como a manifestação em poesia das 

características realistas e naturalistas presentes na prosa. 

Embora existam alguns aspectos comuns, há uma grande diferença: o 

Parnasianismo não se preocupava com a temática do cotidiano, com a 

descrição dos costumes da época e com o cientificismo, características 

marcantes do Realismo. 

Entre as principais características parnasianas estão: 

• Esteticismo 

• Impassibilidade 

• Poesia descritiva 

• Retomada dos modelos clássicos 

• Perfeição formal 

Esteticismo = A poesia parnasiana estava preocupada com o belo, com 

a parte estética, daí a palavra esteticismo. Era uma poesia 

descompromissada com os problemas sociais. Sua única preocupação era a arte pela arte, ou seja, a arte deveria existir em 

função dela mesma. 

Impassibilidade = A impassibilidade é a negação do sentimentalismo exagerado presente no Romantismo. Os parnasianos 

negavam qualquer expressão de subjetividade em favor da objetividade temática. 

Poesia descritiva = A poesia parnasiana é marcadamente descritiva, freqüentemente aparecem descrições pormenorizadas de 

objetos e cenas da natureza. 

Retomada dos modelos clássicos = O Parnasianismo, assim como fez o Classicismo, também se voltou para a Antigüidade greco-

romana, tida como modelo de perfeição e beleza. 

Perfeição formal = A maior preocupação dos poetas parnasianos era a forma, o conteúdo ficava num segundo plano. O importante 

era a palavra, a aparência e a sonoridade.Tamanha era a preocupação formal que os parnasianos ficaram conhecidos como 

―poetas de dicionário‖. 

Ao contrário da liberdade romântica, em que apareciam os versos livres e brancos, ou seja não rimados, os parnasianos 

valorizaram a utilização das rimas, buscando principalmente as rimas ricas e raras. 

RIMAS: 

RICAS 

POBRES 

RARAS 

As rimas pobres ocorrem quando as palavras rimadas pertencem à mesma classe gramatical: 

―Entre as ruínas de um convento, 

De uma coluna quebrada 

Sobre os destroços, ao vento 

Vive uma flor isolada‖ 

Alberto de Oliveira 

Nessa estrofe, a palavra convento, do primeiro verso, rima com a palavra vento, do terceiro verso, e ambas são substantivos. Já a 

palavra quebrada, do segundo verso, rima com a palavra isolada, do quarto verso, e ambas são adjetivos. 

As rimas ricas ocorrem quando as palavras rimadas pertencem a classes gramaticais diferentes: 

―Sonha … Porém de súbito a violento 

Abalo acorda. Em torno as folhas bolem … 

É o vento! E o ninho lhe arrebata o vento‖. 

Alberto de Oliveira 
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Nessa estrofe, a palavra violento, do primeiro verso, é um adjetivo e rima com a palavra vento, do terceiro verso, que é um 

substantivo. 

As rimas raras ou perfeitas ocorrem quando as palavras rimadas apresentam terminações incomuns: 

―Que ouço ao longe o oráculo de Elêusis. 

Se um dia eu fosse teu e fosses minha, 

O nosso amor conceberia um mundo 

E de teu ventre nasceriam deuses‖. 

Raul de Leôni 

Nessa estrofe, o substantivo próprio Elêusis, do primeiro verso, rima com o substantivo comum deuses, do quarto verso. Mas 

atenção: o que importa na rima é o som e não a letra, por isso, não há nenhum problema em Elêusis com i e deuses com e. 

Ao lado da utilização das rimas, os poetas parnasianos retomaram as formas fixas, principalmente o soneto e elegeram o verso 

alexandrino 

(verso composto por 12 sílabas poéticas) como modelo de métrica. 

Veja os três maiores representantes do Parnasianismo brasileiro: 

TRINDADE PARNASIANA 

*Alberto de Oliveira 

*Raimundo Correia 

*Olavo Bilac 

 

Alberto de Oliveira é considerado o representante mais fiel do Parnasianismo, pois mostrou em sua obra uma grande 

preocupação com a descrição objetiva e com a forma. Seus textos são marcados por uma sintaxe bem rebuscada.  

Alberto de Oliveira também foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. 

Vários textos de Alberto de Oliveira apresentam uma poesia visual, essencialmente descritiva, tendo por tema desde cenas 

naturais até a pura descrição de objetos antigos. Veja um exemplo dessa poesia descritiva a partir do conhecido poema Vaso 

Grego: 

                    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 … Mais o lavor da taça admira, 

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

Finas hás de lhe ouvir, canora e doce. 

Ignota voz, qual se da antiga lira 

Fosse a encantada música das cordas, 

Qual se essa voz de Anacreonte fosse. 

                                   Alberto de Oliveira 

 

Perceba que nesse poema não há subjetividade, pelo contrário, há um predomínio da descrição objetiva. Há também uma grande 

quantidade de inversões sintáticas, pois segundo os parnasianos a ordem inversa dava mais requinte ao poema. 

O segundo poeta da Trindade Parnasiana é Raimundo Correia. Raimundo Correia foi acusado de plagiador, devido ao grande 

contato que manteve com os parnasianos franceses. Mas para alguns estudiosos na realidade o que fazia não era um plágio, uma 

cópia, mas sim uma recriação dos textos em francês, imprimindo-lhes características pessoais. Veja sua imagem: 

Raimundo Correia destacou-se pela concisão e escolha vocabular. Fugindo um pouco das características parnasianas, construiu 

poemas em que a temática social e política se faziam presentes. 

Veja um de seus poemas: 



Plena Nudez 

 

Eu amo os gregos tipos de escultura; 

Pagãs nuas no mármore entalhadas; 

Não essas produções que a estufa escura 

Das modas cria, tortas e enfezadas. 

Quero em pleno esplendor, viço e frescura 

Os corpos nus; as linhas onduladas 

Livres: da carne exuberante e pura 

Todas as saliências destacadas … 

Não quero, a Vênus opulenta e bela 

De luxuriantes formas, entrevê-la 

Da transparente túnica através: 

Quero vê-la, sem pejo, sem receios, 

Os braços nus, o dorso nu, os seios 

Nus … toda nua, da cabeça os pés! 

                                                            Raimundo Correia 

 

Repare que nesse texto além da descrição, Raimundo Correia também apresenta um caráter mais erótico, mais sensual, ao 

contrário dos românticos, a figura feminina deixa de ser idealizada, aproximando- se mais dos relacionamentos humanos. O 

Parnasianismo apresenta uma visão mais carnal do amor. 

 

Desde o início da sua produção, Olavo Bilac sempre se manteve fiel aos preceitos parnasianos, buscando a perfeição formal e a 

retomada dos ideais clássicos. Bilac também se dedicou à produção de obras didáticas, que durante muito tempo foram utilizadas 

nas escolas brasileiras. 

Veja um fragmento de seu poema mais famoso, fundamental para a compreensão dos princípios parnasianos: 

                                  Profissão de Fé 

(…) 

Invejo o ourives quando escrevo: 

Imito o amor 

Com 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. 

Corre; desenha, enfeita a imagem, 

A idéia veste: 

Cinge-lhe ao corpo a ampla roupagem 

Azul-celeste. 

Torce, aprimora, alteia, lima 

A frase; e, enfim, 

No verso de ouro engasta a rima, 

Como um rubim. 

Quero 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 

Olavo Bilac nesse poema faz uma comparação entre o trabalho do poeta e o trabalho do ourives. Escrever poesia era para ele um 

trabalho artesanal. A rima era comparada a uma pedra preciosa, como um rubi, reafirmando assim, a idéia parnasiana de que o 

poeta era o artesão da palavra. 

                                                                  Por: Profª Edna Prado  IN http://www.enemvirtual.com.br/parnasianismo/ 
 

 

O PARNASIANISMO NO BRASIL 

Estudos Literários 

  

O Parnasianismo é a manifestação em poesia, do Realismo-Naturalismo que foi representado pela 

prosa. Surgiu na França em 1896, com a publicação da revista Le Parnasse Contemporain (que 

também deu origem ao nome da escola), onde se destacavam poetas como Baudelaire e Théophile 

Gautier. 

Enquanto a prosa realista representou uma reação contra a literatura sentimental e extremamente 

sentimental dos romântico, a poesia Parnasiana significou a rejeição total da linguagem declamatória e 

coloquial do Romantismo. O Parnasianismo valorizava as descrições, o cuidado com a linguagem e com 

as concepções tradicionalistas sobre metro, ritmo e rima, ou seja: objetividade temática e culto da 

forma. Daí resultar uma poesia carregada de descrições objetivas e impessoais. 

Estranho mimo aquele vaso! Vi-o 

Casualmente, uma vez, de um perfumado 

Contador sobre o mármore luzidio 

Entre um leque e o começo de um bordado. 

Nesse fragmento do soneto Vaso Chinês, do poeta Alberto de Oliveira, podemos observar o gosto 

pela descrição, o cuidado com a linguagem e o culto da forma: o traço mais característico da poética 

parnasiana. 

Ressuscitaram o soneto e substituíram o decassílabo romântico (dez silabas poéticas) pelo 

alexandrino clássico (doze sílabas poéticas). A versificação torna-se perfeita: rima rica e rara, períodos 

longos, inversão de termos e sintaxe clássica. Tudo, opondo-se aos versos livres e brancos cultivados 

pelos românticos. 

O Parnasianismo defendia a "arte pela arte", ou seja, para os parnasianos a arte não tem nenhum 

sentido utilitário e nenhum compromisso para com a humanidade, a não ser o compromisso com a 

beleza. Contudo, o nosso Parnasianismo não é mera reprodução da "arte pela arte" francesa. Certo 

subjetivismo e romantismo continuam subjacentes à composição perfeita dos versos, exceto em 

autores, realmente impassíveis e objetivos, como Alberto de Oliveira e Francisca Júlia. 

Por outro lado, desinteressados de seu presente histórico, voltam-se para a Antiguidade Greco-

Romana, buscando lá os temas e as imagens para seus poemas.  A admiração pelo Classicismo e o 

desejo de recuperar suas formas é definidora do Parnasianismo. O próprio nome do estilo já diz isso: 

Parnaso é o nome de uma montanha grega consagrada a Apolo (deus da luz e das artes) e às musas. 

A perfeição Clássica é desejada, como afirma Olavo Bilac: 

http://www.enemvirtual.com.br/parnasianismo/


Quero que a estrofe cristalina 

Dobrada ao jeito 

Do ourives, saia da oficina 

Sem um defeito. 

Assim procedo. Minha pena 

Segue essa norma, 

Por te servir, Deusa serena 

Serena forma. 

No Brasil, a poesia romântica foi atacada pela primeira vez, em 1878, quando ocorreu em jornais 

cariocas, uma polêmica em versos que ficou conhecida como Batalha do Parnaso. Em 1882, Teófilo 

Dias, publicou seu livro de poesias Fanfarras, considerado o marco inicial do Parnasianismo 

brasileiro, prolongando-se até a Semana das Arte Moderna, em 1922. O movimento terá mestres 

em Alberto de Oliveira, Raimundo Correia e Olavo Bilac, que constituem a famosa tríade parnasiana. 

Tamanho foi o domínio exercido pelos parnasianos sobre a massa leitora que durante cerca de 

quarenta anos (1882-1920) o poeta que se recusasse aceitar os princípios da escola eram 

considerados poetas inferiores. Isso se prova pelo fato de que os simbolistas dos fins do século, muito 

mais criadores que os parnasianos, tenham sido ridicularizados ou ignorados. 

Raimundo da Mota Azevedo Correia (1859-1911) – dentre todos os méritos que teve, salienta-

se sua arte especial na composição de sonetos: Mal Secreto, As Pombas, A Cavalgada, são exemplares 

antológicos. Sua poesia é filosófica, de meditação, marcada pela desilusão e por um forte pessimismo. 

Alberto de Oliveira (1857-1937) – cultuou a arte pela arte e a exaltação da Antiguidade Clássica: 

perfeição formal, métrica rígida e linguagem extremamente trabalhada que chegava, por vezes, ao 

rebuscamento, como no fragmento abaixo: 

As mãos o escropo, olhando o mármor: "Quero 

— o estatuário disse – uma por uma 

As perfeições que tem as formas de Hero 

Trabalhar em pedra que o ideal resuma". 

Olavo Brás Martins dos Guimarães Bilac (1865-1918) – Fechando a tríade, veio Olavo Bilac, é 

um dos poetas mais lidos da língua portuguesa. Seu livro, Poesias, continua a ser reeditado com 

grande aceitação do público. Seus versos primam pela perfeição formal e alguns se tornaram 

antológicos, como Via Láctea e o Caçador de Esmeraldas. Em 1907, em eleição promovida por uma 

revista feminina, recebe o título de "Príncipe dos Poetas". ®Sérgio. 
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O Parnasianismo no Brasil: variações sobre um mesmo tema 

Sergio Alves Peixoto 

Universidade Federal de Minas Gerais 

 

Resumo: Este artigo trata da diferença básica entre o parnasianismo francês e o parnasianismo 

brasileiro, isto é, a presença da subjetividade lírica de nossos autores face aos franceses, 

principalmente quando se estuda a poética de Olavo Bilac. 

Parnasianismo brasileiro, Olavo Bilac. 

 

Um soneto sem defeito é aquele onde se faz entrar o 

maior número de cortes engenhosos e de epítetos raros, 

sem uma suspeita de emoção ou de idéia. Como eu lhe 

objetasse que tal poética deveria produzir obras de uma 

frieza glacial, ele me lançou um olhar de desdenhosa 

piedade e me respondeu com um ar solene e hierático: 

Senhor, o mármore também é frio. 

 

Ao estudarmos o Parnasianismo no Brasil, vemos que a ―frieza glacial‖, de que fala Villiers de Lisle-Adam 

na epígrafe acima, sofreu muito com o sol dos trópicos. Em seu excelente livro, intitulado Parnasianismo 

brasileiro: entre ressonância e dissonância,―péssimo estilo francês‖, como o via José Veríssimo já no 

próprio século XIX, ela se deu em termos bem diferentes da matriz européia. 

É verdade, porém, que durante muito tempo a França impregnou a cultura brasileira dos oitocentos, em 

cuja segunda metade nos tornamos, ou procuramos nos tornar, parnasianos para nos equipararmos a 

Paris. E como essa segunda metade foi essencialmente uma época de ciência e de filosofia positivistas, 

tornamo-nos, também, discípulos de Augusto Comte, para quem, no seu Catecismo positivista, o elemento 

subjetivo deve necessariamente estar submetido ao objetivo. Para Comte, a digna submissão do primeiro 

ao segundo é verdade essencial e, a partir dela, o homem e o artista deveriam colocar a subjetividade em 

seu ―positivo lugar‖. Razão, objetividade, impessoalidade, elementos essenciais e inerentes à filosofia de 

Comte são, na verdade, dados comuns à ciência e à arte desse momento parnasiano-positivista. No 

Brasil, o crítico Sílvio Romero detectou sintomas de uma poesia que se iniciava buscando eliminar as 

excessivas lamúrias do Romantismo.   

Essa poesia, que viria a ser chamada de parnasiana, veio para tentar pôr um freio ao ―mau gosto‖ 

Romântico, tornando-se algo nobremente formal. Instaura-se, nesse momento, o culto da arte-pela-arte. 

Téophile Gautier, com seu prefácio ao romance Mlle. de Maupin, faz um verdadeiro manifesto dessa arte 

que se quer pura, refinada, desinteressada e inútil: 

Não, imbecis, não cretinos e idiotas que vós sois, um livro não serve 

como sopa de gelatina; não é um par de botas sem costura; um soneto 

não é uma seringa de jato contínuo; um drama não é uma estrada de 



f e r r o ,   t o d a s   e s s a s   c o i s a s   e s s e n c i a lme n t e   c i v i l i z a n t e s ,   f a z e n d o   a 

humanidade marchar pelo caminho do progresso. (...) Não se faz um 

boné de algodão de uma metonímia, não se calça uma comparação 

como se ela fosse uma pantufa; não nos podermos servir de uma antítese 

como de um guarda-chuva; infelizmente não podemos vestir algumas 

rimas coloridas como se veste um colete. (...) Nada do que é belo é 

indispensável à vida. (...) O que é verdadeiramente belo não serve para 

nada; tudo o que é útil é feio, porque é a expressão de uma necessidade, 

e as necessidades do homem são ignóbeis e repugnantes como sua pobre 

e uniforme natureza. O lugar mais útil em qualquer casa são as latrinas. 

. In: GERSHMAN; WHITWORTH. Anthologie des préfaces de romans français   du XIX siècle, p. 159.Belo Horizonte, p. 1-133 109 

Nessa arte pura, alheia ao mundo circundante, erudição e poesia passam a andar de mãos dadas, na 

medida em que ambas são consequência de mentes privilegiadas que buscam afastar-se para longe do 

cotidiano por meio de uma linguagem rara e impenetrável ao vulgo. Estudo paciente do presente ou do 

passado e um grande controle das emoções, para não desvirtuar a realidade, eis duas atitudes que se 

combinariam no poeta parnasiano, tão bem representado  pelo chefe dessa escola, Leconte de Lisle. É da 

seguinte forma que ele apresenta aos leitores seus Poèmes antiques:  

Este livro é uma reunião de estudos, um retorno refletido a formas 

negligenciadas ou pouco conhecidas. Nelas, há poucos traços de 

emoções pessoais; as paixões e os fatos contemporâneos aí não aparecem. 

Se bem que a arte possa dar certa medida, um caráter de generalidade a 

tudo que ela toca, há no testemunho público das angústias do coração 

e de suas voluptuosidades não menos amargas uma vaidade e uma 

profanação gratuitas. Por outro lado, por mais vivas que sejam as paixões 

políticas deste tempo, elas pertencem ao mundo da ação; o trabalho 

especul a t ivo  lhes  é es t r anho.   I s so expl i c a   a   impes soa l idade e  a 

neutralidade desses estudos. 4 

 

Nobre e aristocrata, o poeta Parnasiano, rejeitando a excessiva lamúria que os românticos tanto 

cultuaram, viu, então, no culto à perfeição do verso, a forma de se atingir esse mundo superior e 

aristocrático, como nos mostram, ainda, as palavras do mesmo Leconte de Lisle, quando se refere ao 

poema ―Jocelyn‖, do meigo e agora ridicularizado Lamartine: 

Este poema é a revelação completa de uma natureza de espírito                                                

que,confesso, me fere e me irrita em todas as minhas fibras sensíveis.                                                           

Salvo raros momentos plenamente acabados, há nesse gemido contínuo                                                         

tal ausência de virilidade e de ardor real, esta língua é de tal modo mole,                                         

afeminada e incorreta, faltam ao verso tanto músculos, sangue e nervos                                                   

que é impossível prosseguir sua leitura sem um intolerável mal-estar.5 



No Brasil, Alberto de Oliveira, nosso primeiro parnasiano, resumiu o ideal dessa poesia plasmada em uma 

forma bizarramente sonora, puramente feita de técnica e artifícios versificatórios em seu famoso texto ―O 

culto da forma na poesia brasileira‖: 

Aquela expressão perfeita, a ciência e o respeito da língua, a repugnância 

ao emprego de epítetos gastos e não precisos, de imagens que por serem 

de todos, ficam sem autoria responsável, de termos vagos, sem outro 

préstimo senão o de enchimento, de cunhas ou rípios, e por sua vez, e 

por assim dizer, o matiz vocal do ou música variada da frase, com 

exclusão das monofonias viciosas no verso e na rima; as rimas ricas, de 

palavras de diversas categorias gramaticais, acostadas às irmãs vulgares 

ou de uma só classe, como a socorrê-las piedosas, amparando-as em sua 

pobreza, a elevação, a pureza, a distinção da linguagem poética, tais foram 

e continuam ser as aspirações, o sonho, o ideal da forma parnasiana.6 

Em poucas palavras, Alberto de Oliveira resume os principais postulados da nova poesia que agora 

solidificava seus ideais. Nelas, a constante preocupação com a língua, com a forma, com a técnica do 

verso; nenhum espaço para as emoções, para os sentimentos. No todo, certa elegância necessária, um 

distanciamento estudado, uma pose aristocrática de grande artista, tudo bem característico da estética 

parnasiana lançada por Leconte de Lisle. Entretanto, se Alberto de Oliveira foi nosso primeiro parnasiano, 

Olavo Brás Martins dos Guimarães Bilac foi o seu mais famoso representante. Foi ele um dos que mais se 

afastaram da teoria parnasiana francesa, inclusive, como veremos mais adiante, escrevendo uma 

paráfrase do decididamente antiparnasiano Baudelaire. Seu mais conhecido poema, por figurar em todos 

os livros didáticos, é ―Profissão de fé‖. Nele se vê ferido o princípio básico do Parnasianismo: a 

objetividade, a isenção pessoal. Se dissermos que ―Profissão de fé‖ não contém elementos da grande arte 

parnasiana, estaríamos mentindo; aí vemos a preocupação com as rimas ricas, com o tom solene e nobre, 

com a palavra rara em busca de uma rara beleza antiga, com os muitas vezes artificiais enjambements. 

Entretanto, tudo isso se encontra, no poema, de certo modo subvertido por um poeta essencialmente 

lírico. A emoção e o entusiasmo do poeta sobrepuja a razão raciocinante, e Bilac deixa que seu eu domine 

todo o conjunto. Constantemente comparado ao conhecido poema de Gautier, ―L’art‖, publicado em 

Émaux et camées, o texto de Bilac difere bastante do poema do escritor francês. Enquanto Gautier prefere 

nitidamente o mármore e o bronze para traçar grandes painéis de cenas heróico-épicas da mitologia 

greco-latina, Bilac tenta se igualar ao cinzelador e ao ourives que trabalham suave e amorosamente 

materiais delicados. Um outro elemento importantíssimo no poema de Bilac, e totalmente ausente do texto 

de Gautier, é que o poeta francês se perde na metaforização do poeta como escultor e pintor. No texto de 

Bilac, não.                      A preferência por materiais delicados está intimamente associada ao objeto com 

que o poeta trabalha e ao material em que, amorosamente, cinzelaria seu poema: a pena e o papel. Bilac, 

prazerosamente, nos fala do ato de escrever e sua poesianada mais é do que o gozo do estilo. O mais 

importante, é claro, é o manejo do idioma, o trabalho com o vocábulo. Tudo isso, enretanto, 

bilaqueanamente vazado em versos em que a emoção predomina. Na verdade, Bilac escreveu poemas 

tipicamente parnasianos, como os famosos ―O incêndio de Roma‖ e ―A sesta de Nero‖, textos em que se 

vê claramente a presença dos dogmas do Parnasianismo francês. Poemas descritivos ou narrativos, 

pomposos, vazados em linguagem afetada, onde o que se procura é demonstrar a capacidade vernacular 

do poeta. São os ―grandes poemas menores‖ de Bilac, espécie de submissão a preceitos que não se 

coadunavam com a alma lírica do autor brasileiro, mas que representam bem a escola que pretendeu ser 

o Parnasianismo no Brasil. Refinados poemas, mas vazios de emoção e da grande poesia que nos prende 

e nos leva para seus grandes ―paraísos artificiais‖ necessários. Se esses poemas não desmerecem o 

artífice da língua e da versificação, pouco contribuem para o grande poeta que ele conseguiu ser. Aí estão 

os dois sonetos citados: 



O incêndio de Roma 

Raiva o incêndio. A ruir, soltas, desconjuntadas, 

As muralhas de pedra, o espaço adormecido 

De eco em eco acordando ao medonho estampido 

Como a um sopro fatal, rolam esfaceladas. 

E os templos, os museus, o Capitólio erguido 

Em mármor frígio, o Foro, as erectas arcadas 

Dos aquedutos, tudo as garras inflamadas 

Do incêndio cingem, tudo esbroa-se partido. 

Longe, reverberando o clarão purpurino, 

Arde em chamas o Tibre e acende-se o horizonte... 
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Nero, com o manto grego ondeando ao ombro, assoma 

Entre os libertos, e ébrio, engrinaldada a fronte, 

Lira em punho, celebra a destruição de Roma. 

 

A sesta de Nero 

Fulge de luz banhado, esplêndido e suntuoso, 

O palácio imperial de pórfiro luzente 

E mármor da Lacônia. O teto caprichoso 

Mostra, em prata incrustado, o nácar do Oriente. 

Nero, no toro ebúrneo estende-se indolente 

Gemas em profusão no estrágulo custoso 

De ouro bordado vêem-se. O olhar deslumbra, ardente 

Da púrpura da Trácia o brilho esplendoroso. 

Formosa ancila canta. A aurilavrada lira 

Em suas mãos soluça. Os ares perfumando, 

Arde a mirra da Arábia em recendente pira. 

Formas quebram, dançando, escravas em coréia. 

E Nero dorme e sonha, a fronte reclinando 

Nos alvos seios nus da lúbrica Popéia. 

 

Um outro grande poeta do momento parnasiano brasileiro, Raimundo Correia, mostrou muito bem o vazio 

e os prejuízos que o Parnasianismo francês, copiado por muitos no Brasil, trouxe à poesia que se fazia 



então. Invejando os que não se deixaram subjugar pelos dogmas de Leconte de Liste, Raimundo Correia 

assim se manifesta: 

Como eu invejo isso, eu, devastado completamente pelos prejuízos dessa 

escola a que chamam parnasiana, cujos produtos aleijados e raquíticos 

apresentam todos os sintomas da decadência e parecem condenados, 

de nascença, à morte e ao olvido! Dessa literatura que importamos de 

Paris, diretamente ou com escala por Lisboa. Literatura tão falsa, postiça 

e alheia de nossa índole, o que breve resultará, pressinto-o, é uma triste 

e lamentável esterilidade. Eu sou talvez uma das vítimas desse mal, que 

vai grassando entre nós. Não me atrevo, pois, a censurar ninguém; lastimo 

profundamente a todos. 

 

Dessa esterilidade, de que fala Raimundo Correia, Bilac soube escapar muito rapidamente. Não durou 

muito tempo o veio que se pensou ser de ouro puro, mas acabou muitas vezes como mero ―ouro de tolo‖. 

Isto é, do parnasianismo ortodoxo à francesa, pouco resta na poesia bilaqueana. Nos trópicos não vingou 

a impassibilidade e o distanciamento emocional. O eu lírico preponderou, como mostram, por exemplo, os 

famosos sonetos da Via Láctea do poeta carioca. Assim é, que, deixando de lado a frieza marmórea, Bilac 

se entrega à efusão líricosentimental, como nos mostram os quatro poemas que se seguem, dos mais 

belos e representativos de sua poética: 

Soneto X 

Deixa que o olhar do mundo enfim devasse 

Teu grande amor que é teu maior segredo! 

Que terias perdido, se, mais cedo, 

Todo o afeto que entes se mostrasse? 

Basta de enganos! Mostra-me sem medo 

Aos homens, afrontando-os face a face: 

Quero que os homens todos, quando eu passe, 

Invejosos, apontem-me com o dedo. 

Olha: não posso mais! Ando tão cheio 

Deste amor, que minh’alma se consome 

De te exaltar aos olhos do universo... 

Ouço em tudo teu nome, em tudo o leio: 

E, fatigado de calar teu nome, 

Quase o revelo no final de um verso. 

 

Soneto XIII 

―Ora (direis) ouvir estrelas! Certo 



Perdeste o censo!‖ E eu vos direi, no entanto, 

Que, para ouvi-las, muita vez desperto 

E abro as janelas, pálido de espanto... 

E conversamos toda a noite, enquanto 

A via-láctea, como um pálio aberto, 

Cintila. E, ao vir do sol, saudoso e em pranto, 

Inda as procuro pelo céu deserto. 

Direis agora: ―Tresloucado amigo! 

Que conversa 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‖. 

 

Soneto XVII 

Por estas noites frias e brumosas 

É que melhor se pode amar, querida! 

Nem uma estrela pálida, perdida 

Entre a névoa, abre as pálpebras medrosas... 

Mas um perfume cálido de rosas 

Corre a face da terra adormecida... 

E a névoa cresce, e, em grupos repartida, 

Enche os ares de sombras vaporosas: 

Sombras errantes, corpos nus, ardentes 

Carnes lascivas... um rumor vibrante 

De atritos longos e de beijos quentes... 

E os céus se estendem, palpitando, cheios 

Da tépida brancura fulgurante 

De um turbilhão de braços e de seios. 

 

Paráfrase de Baudelaire 

Assim! Quero sentir sobre a minha cabeça 

O peso dessa noite embalsamada e espessa... 

Que suave calor, que volúpia divina 

As carnes me penetra e os nervos me domina! 



Ah! Deixa-me aspirar indefinidamente 

Esse aroma sutil, esse perfume ardente! 

Deixa-me adormecer envolto em teus cabelos!... 

Quero senti-los, quero aspirá-los, sorvê-los, 

E neles mergulhar loucamente o meu rosto, 

Como quem vem de longe, e, às horas do sol posto, 

Acha a um canto da estrada uma nascente pura, 

Onde mitiga ansioso a sede que o tortura... 

Quero tê-los nas mãos, e agitá-los, cantando, 

Como a um lenço, pelo ar saudades espalhando. 

Ah! se pudesses ver tudo o que neles vejo! 

Meu desvairado amor ! meu insano desejo!... 

Teus cabelos contêm uma visão completa: 

Largas águas, movendo a superfície inquieta, 

Cheia de um turbilhão de velas e de mastros, 

Sob o claro dossel palpitane dos astros; 

Cava-se o mar, rugindo, ao peso dos navios 

De todas as nações e todos os feitios, 

Desenrolando no alto as flâmulas ao vento, 

E recortando o azul do limpo firmamento, 

Sob o qual há ume eterna, uma infinita calma. 

E prevê meu olhar e pressente minh’alma 

Longe, onde, mais profundo e mais azul, se arqueia 

O céu, onde há mais luz, e onde a atmosfera, cheia 

De aromas, ao repouso e ao divagar convida, 

Um país encantado, uma região querida, 

Fresca, sorrindo ao sol, entre frutos e flores: 

Terra santa da luz, do sonho e dos amores 

Terra que nunca vi, terra que não existe, 

Mas da qual, entretanto, eu, desterrado e triste, 

Sinto no coração, ralado de ansiedade, 

Uma saudade eterna, uma fatal saudade! 

Minha pátria ideal! Em vão estendo os braços 

 

 



Para teu lado! Em vão para teu lado os passos 

Movo! Em vão! Nunca mais em teu seio adorado 

Poderei repousar meu corpo fatigado... 

Nunca mais! Nunca mais! 

Sobre a minha cabeça, 

Querida! abre essa noite embalsamada e espessa! 

Desdobra sobre mim os teus negros cabelos! 

Quero, sôfrego e louco, aspirá-los, mordê-los, 

E, bêbado de amor, o seu peso sentindo, 

Neles dormir envolto e ser feliz dormindo... 

Ah! se pudesses ver tudo o que neles vejo! 

Meu desvairado amor! Meu insano desejo! 

 

Se o romance naturalista de Zola conseguiu se adaptar aos trópicos brasileiros, contribuindo para a 

germinação de romances de peso dentro da literatura brasileira do século XIX, o mesmo não se deu com 

Parnasianismo, principalmente quando se pensa nos grandes poetas da escola. Alguns atribuem esse fato 

à alma brasileira, mais afeita à musicalidade e aos sentimentos, mais propensa às expansões líricas e 

afetivas. Mas isso é uma outra história, a dos temperamentos, a da cultura e a das idéias. 
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Trata-se de um movimento literário surgido em França na primeira metade do séc. XIX, constituindo uma 

reacção contra o romantismo, contra o excesso de sentimentalismo, visando despersonalizar ou objectivar a 

poesia. Já Vigny e Vitor Hugo, reagindo contra o excesso de sentimento romântico, se tinham lançado no 

tratamento de temáticas de âmbito geral, e não individual, rejeitando métodos pessoais e íntimos de expor o 

sentimento, como a confidência amorosa. Pretendia, também, este movimento, reagir contra a anarquia formal, 

propondo o regresso às formas clássicas da poesia, consideradas perfeitas. O retorno à Antiguidade Clássica é 

uma característica comum aos parnasianos, valorizando as formas fixas, as rimas invulgares.  

Esta reacção teve como lema «a arte pela arte», ou seja, a arte como um fim em si mesma, colocando-a ao 

serviço da sociedade. A poesia era quase considerada uma religião. O nome deste movimento deriva do título 

dado a uma colectânea feita por Lemerre ( Parnase Contemporain ), na qual reuniu os poetas novos. Como seus 

fundadores, consideram-se Théophile Gautier (1811-72) e Leconte de Lisle (1818-94). 

Em Portugal, esta corrente só se começou a sentir na segunda metade do séc. XIX e nunca chegou a 

assumir-se verdadeiramente. As ideias novas, tendo chegado ao nosso país tardiamente, confluiram com ideias 

que entretanto floresciam. Eça de Queirós e Antero de Quental chamavam a atenção, nesta altura, para o papel 

intervencionista do escritor, com a função de interagir na cultura e no pensamento da população, como uma 

missão social que lhe é atribuída, o que se pode relacionar com o ideal da «arte pela arte» já referenciado. O 

parnasianismo foi colidindo com o realismo, com o simbolismo, tendo como aspecto comum a todos eles a 

renúncia ao sentimentalismo e ao egocentrismo românticos resultando em alguns autores, como Gomes Leal, 

Guerra Junqueiro, Guilherme Azevedo, Cláudio José Nunes, Alexandre da Conceição, Cândido Figueiredo, uma 

poesia multifacetada, entendida como sendo ora de influência parnasiana, ora aflorando a temática simbolista. 

Teófilo Braga reuniu muita desta poesia híbrida no Parnasso Português Moderno (1877). 

Como parnasianos genuínos, temos a considerar João Penha (1838 - 1919) que fez coexistir a observação 

do real quotidiano com o rigor rimático e que, como director da revista «A Folha» reuniu, em Coimbra, alguns 

escritores, quer parnasianos, quer realistas, que formaram o primeiro grupo de parnasianos, tais como: Gonçalves 

Crespo, Guerra Junqueiro, Antero de Quental, Teófilo Braga, entre outros. João Penha nunca pretendeu imitar os 

parnasianos franceses, deixando claros os seus objectivos ao afirmar: 

Eu nunca os segui [os nefelibatas], como também nunca segui os parnasianos, ou outros quaisquer 

metrificadores de pensamentos. Tenho-me seguido a mim mesmo, não por orgulho, mas porque nunca me senti 

com tendências para andar na rectaguarda de pessoa alguma […]. A estética dos parnasianos resume-se em que 

toda a produção poética deve ser uma obra de arte. Quanto ao mais, não vejo entre eles o mais insignificante 

ponto de contacto. 

A estética que sigo é realmente aquela, mas com as modificações que, se me não engano, são minhas 

próprias.  

(Ap. Maria Virgínia Veloso, O Parnasianismo em Portugal, 2ª parte «O parnasianismo português», p.86). 

Tais afirmações foram reforçadas por Pierre Hourcade, ao dizer que o grupo parnasiano português 

trabalhava de forma autónoma e original:  



On a d’ailleurs cherché à l’époque, selon une habitude qui est presque devenue un rite, à apparenter João 

Penha et ses amis à un mouvement littéraire français: le Parnasse. Malheureusement, mis à part Gonçalves 

Crespo qui faisait les délices de Théophile Gautier et du Parnasse Contemporain, la lecture attentive de la Folha 

nous révèle un culte profond des lyriques romantiques, et une indiférence non moins profonde à l’égard de 

Leconte de Lisle et de ses amis. Le terme de “parnassienne” apliqué à la génération de la Folha ne peut donc 

définir que son souci incessant d’une forme travaillée. 

(Ibid., O Parnasianismo em Portugal, 2ª parte «O parnasianismo português», p.87). 

Para João Penha, o poeta vai-se construindo a si próprio, chamando a atenção para a necessidade de criar 

uma grande harmonia entre as palavras, como som, e as palavras, como pensamento. Toda a obra de João Penha 

se explica pela atitude que tomou em face do ultra-romantismo. A mulher, que até aí fora adorada como uma 

deusa, foi tratada por ele com vulgaridade e a sua poesia tem um carácter material e prosaico. Gonçalves Crespo 

acrescentou à sua poesia o gosto pelo descritivo. 

Nos anos 80, o parnasianismo encontrou um novo impulso: o segundo grupo de poetas parnasianos em 

que, ao nível de Luís de Magalhães e de Manuel da Silva Gaio, com características verdadeiramente simbolistas, se 

destacou António Feijó (1859 - 1917) que representou a influência das teorias parnasianas numa outra geração. 

Há neste poeta vestígios da pintura artística de Crespo, mas os seus textos não conseguem ser puramente 

objectivos, devido à sua grande sensibilidade lírica. 

Entre os poetas da segunda fase parnasiana, salienta-se, também, Cesário Verde (1855-86), considerado o 

mais significativo poeta parnasiano português e o poeta do quotidiano que procura reflectir a realidade concreta, 

poetizando as profissões mais humildes, elevando a nível poético aspectos vulgares e seus respectivos 

protagonistas: os transeuntes, as vendedeiras, a engomadeira, etc. A variedade de tipos urbanos, na poesia 

cesariana, encontra-se a par de estados de alma nos quais predominam o tédio da cidade e da vida diária, ao lado 

das evocações nostálgicas do passado e do campo como refúgio. 

No Brasil, o parnasianismo teve maior repercussão do que em Portugal e teve um nascimento mais 

faseado: desacreditou-se o romantismo, pois, apesar do grande entusiasmo que a poesia romântica ganhara junto 

do público leitor, também foi vítima do descrédito lançado por aqueles que defendiam ideias novas, os realistas, 

sobretudo entre 1878-80. Dentro deste grupo de opositores, salientam-se Sílvio Romero, Machado de Assis e 

Raimundo Correia; conseguiram, assim, destronar a sentimentalidade, o egotismo, porque estes aspectos se 

alheavam dos factos e problemas da vida social, mais importantes, graves e abrangentes do que o sofrimento, 

angústia, dor, desgosto de cada um individualmente, que constituía o fulcro do romantismo. O versilibrismo foi 

igualmente destronado por ser responsável por uma anarquia geral a nível da forma e da linguagem usada. Numa 

segunda fase, experimentou-se uma «poesia científica», centrada no cientificismo, uma «poesia socialista», 

focalizada em preocupações revolucionárias e uma «poesia realista», dominada por temas do quotidiano. 

Artur de Oliveira (1851-82) que estivera em Paris, divulgou no Brasil as teorias parnasianas francesas. Um 

artigo escrito por Machado de Assis, «A Nova Geração», e publicado em 1879, foi decisivo no arranque do 

Parnasianismo. Porém, nem as poesias científica, socialista, nem realista conseguiram cativar os poetas de 

maiores recursos, pelo que o caminho mais atraente a seguir era o Parnasianismo, onde se destacaram Olavo 

Bilac (1865-1918), Alberto de Oliveira (1857-1937), Raimundo Correia (1860-1911) e Vicente Carvalho (1866-



1924). Quanto às temáticas comuns a estes poetas, registam-se o realismo (o Homem é um ser integrado na 

realidade, na vida, na sociedade), o universalismo (busca dos valores/ aspectos gerais e intemporais da realidade, 

quer estética, quer moral e do Homem enquanto ser universal) e esteticismo (perfeição quanto à sintaxe, ao 

léxico, ao ritmo). Este tópico é basilar dentro da teoria parnasiana, para a qual a perfeição formal é necessária 

para a expressão da realidade. 

A diferença entre os parnasianos e os realistas é que os primeiros valorizam apenas os aspectos que podem 

ser esteticamente reproduzidos ou dão um tratamento poético, pela primeira vez na poesia, de temas do 

quotidiano, enquanto os segundos tratam sem distinção todos os aspectos da realidade, preferindo, por vezes, as 

suas vertentes mais sombrias. O Parnasianismo valoriza, pois, a estética, a serenidade, o equilíbrio, aproximando-

se assim do espírito clássico, servindo-lhe até de exemplo o nome grego de «Parnasso», monte dedicado a Apolo, 

inspirador de poetas, evocando assim o ideal apolíneo. 
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Parnasianismo e Simbolismo – aspectos gerais 

Procurarei, neste breve texto, trazer à tona algumas características que, dum certo modo, permeiam 
boa parte dos poemas inseridos no movimento Parnasianista e Simbolista. Espero que o texto possa 
ajudar àqueles que buscam interpretar os poemas das aludidas escolas. 

O culto à fôrma e a forma 

O nome “Parnasianismo” foi o título duma coletânea de 37 poetas franceses que buscavam o culto à 
forma. Dentre esses, destacam-se também poetas tais como: Baudelaire, Verlaine, bem como outros, 
que figurariam outrossim como destaque da chamada poesia decadente, isto é, da poesia simbolista. 

No Brasil, a poesia parnasianista contou com uma produção extensa que, posteriormente, foi alvo de 
desprezo pelos poetas modernistas que buscavam combater os ideais propostos pelos poetas que 
cultuavam a forma. Manuel Bandeira, por exemplo, fez versos ironizando a escola, mas cabe lembrar 
que o mesmo também participou do movimento; fato esse que pode ser conferido em suas duas 
primeiras obras. 

Os principais poetas parnasianos foram: Alberto de Oliveira, Olavo Bilac, Francisca Júlia da Silva, 
Raimundo Correia etc. Poder-se-ia dizer que Bilac foi, sem dúvidas, o que obteve maior destaque, seu 
nome é certo em diversos manuais de história literária. 

Agora, trago à baila algumas características cruciais do supradito movimento. Ei-las: 

- Exclusão da sentimentalidade romântica. Porém, como frisa Afrânio Coutinho (1986, p. 145), em sua 
História da Literatura, isso não impediu que os poetas parnasianos se reportassem a sentimentos e 
estados subjetivos. 

- Ataques veementes aos poemas românticos, uma vez que esses primavam pela subjetividade em 
detrimento da objetividade e clareza de linguagem, elementos esses que eram de suma importância 
no movimento Parnasiano. 



- Uso do verso alexandrino do tipo francês, isto é, um versos compostos por doze sílabas poéticas. 

- Abandono, quase que por completo, do verso branco, ou seja, versos que não rimam. 

- Preocupação com a rima rica, isto é, os parnasianos buscavam rimar palavras com classes 
gramaticais distintas como, por exemplo, verbo com substantivo, adjetivo com advérbio etc. 

- Busca por ideais poéticos desenvolvidos na poesia greco-romana clássica. 

- Apego às formas fixas, grande parte dessas oriundas da antiguidade. Poder-se-ia dizer que o soneto 
foi uma das formas mais utilizadas. 

- Uso da ordem indirecta, isto é, o sujeito geralmente é colocado no final da frase. Herança essa do 
latim, posto que era muito comum ao escrever e versejar nessa língua valer-se de tal recurso. 

Culto às sensações 

Enquanto no Brasil nossos prosadores e poetas cantavam as peripécias de Peri e Juca Pirama, na 
França, durante a década de 1850, Baudelaire despontava com o seu famoso As flores do mal. 
Verlaine, Mallarmé e outros poetas também abraçaram essa vertente, que possuí algumas 
características do romantismo, tais como a força da subjetividade. Elemento esse que foi, de certa 
maneira, deixado de lado, como já dissemos, na poesia dos parnasianos. 

No Brasil, o Simbolismo ganhou adeptos somente nos anos de 1890. Segundo os críticos, a primeira 
obra que surgiu com tais características foi Broqueis, de Cruz e Souza. Publicada em 1893, a obra foi 
mal recepcionada pela crítica. Segundo Ivan Teixeira, no prefácio a uma edição que comemora os 
100 anos do mencionado livro, José Veríssimo e Araripe Júnior não conseguiram apreciar o trabalho 
do poeta. Sílvio Romero, por seu turno, não compartilhou da opinião desses, para ele, Cruz e Souza 
foi o “rei da poesia sugestiva” (TEIXEIRA, 1993, p. 11). Entretanto, foi graças a Nestor Vítor, crítico 
que também escrevia prosa e versos, que Cruz e Souza começou a ter seu valor como poeta 
reconhecido. Vítor preparou uma obra póstuma em 1924, que contava com um ensaio critico-
biográfico. 

Mas não foi somente Cruz e Souza que produziu poemas de cunho simbolista no Brasil. Alphonsus de 
Guimaraens, poeta mineiro, foi um dos maiores nomes do movimento. Chego a afirmar que ele em 
vários aspectos superou Cruz e Souza. Ressalto também outros poetas como: Maranhão Sobrinho, 
Da Costa e Silva etc. 

Como fiz anteriormente, falarei, agora, dalgumas característica que foram primordiais no movimento 
Simbolista. 

- Subjectivismo: os poetas simbolistas, geralmente, tentavam expressar os diferentes estados da 
alma, voltavam-se inteiramente para si mesmos no intuito perscrutarem seus espíritos, isto é, tem-se 
nos poemas uma busca pela espiritualidade. 

- Uso da sinestesia: no simbolismo a procura pelas sensações é um dos fatores basilares do 
movimento. A sinestesia consiste em modificar a percepção dos sentidos. Em outras palavras, usa-se 
um sentido para captar uma sensação para a qual ele não foi destinado. Enfim, percebe-se a 
qualidade duma matéria por meio da alteração de sentidos. Assim, os poetas geralmente lançam mão 
de efeitos sinestésicos como: o som de um odor, o perfume de um pensamento, o sabor de um toque 
etc. 



- Uso da teoria das correspondências: os perfumes, as folhas e os sons por meio de efeitos 
sinestésicos correspondem-se. Essa ligação busca levar o indivíduo ao êxtase, o mundo platônico, 
isto é, o mundo das ideias pode ser alcançado através dessa correspondência entre os sentidos. 

- Uso de aliterações, assonâncias, anáforas e do chamado verso harmônico: o diálogo com a música 
é frequente nas poesias simbolistas. Essa busca pelo musical se dá pelo uso das aliterações 
(reprodução de sons consonantais iguais), assonâncias (repetição da mesma vogal em um verso, um 
conjunto de versos ou ao longo do poema) e pelo emprego da anáfora (repetição de uma mesma 
palavra no decorrer dos versos). Ademais, há também o uso do verso harmônico que consiste em um 
processo de justaposição cumulativa. Isto é, o sentido do primeiro verso soa isoladamente, para, 
depois, associar-se ao sentido do segundo e fundir com as unidades seguintes, formadas pelos dos 
últimos. Seria, nas palavras de Teixeira (1993, p. 14) como um acorde musical harpejado. 

- Sugestão e imprecisão: nos poemas simbolistas esses dois elementos são recorrentes. É por isso 
que nunca pode-se afirmar, de facto, qual é o verdadeiro sentido dum verso, uma vez que esses 
pautam-se, mormente, por essas sugestões que são alcançadas por meio do uso de reticências, 
pontos de interrogações etc. Afora isso, há o recursos estilístico da ausência de verbo; encontra-se, 
assim, versos inteiramente nominais que ajudam a criar o verso harmônico e a introjectar nos versos 
a ideia de sugestão, imprecisão. 

- Uso de letras maiúsculas: O uso de letras maiúsculas que geralmente não são empregados na 
escrita tradicional. Desse modo, vemos palavras como Morte, Saudade, Amor, todas com a primeira 
letra em caixa-alta. Esse recurso dá uma ideia de abstração. 

- Ausência de verbos em versos: muitos versos. 

Distantes? 

Os dois movimentos brevemente estudados aqui conviveram durante o mesmo período, é possível, 
desse modo, encontrar elementos parnasianos, por exemplo, na obra de Cruz e Souza. Elementos 
simbolistas também aparecem na poesia modernista de Mário de Andrade. Isso mostra que a linha 
que separa os chamados movimentos literários é assaz tênue. 

http://www.literaturaemfoco.com/?p=1930 
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SIMBOLISMO 

Simbolismo  

Definição 

Corrente artística de timbre espiritualista que floresce na França, nas décadas de 1880 e 1890, o 
simbolismo encontra expressão nas mais variadas expressões artísticas, pensadas em estreita relação 
umas com as outras. O objetivo último das diferentes modalidades artísticas é a expressão da vida interior, 
da "alma das coisas", que a linguagem poética - mais do que qualquer outra - permite alcançar, por detrás 
das aparências. A poesia simbolista, de Gérard de Nerval (1808 - 1855) e Stéphane Mallarmé (1842 - 
1898) por exemplo, sonda os mistérios do mundo e o universo inconsciente por meio de sugestões, do 
ritmo musical e do poder encantatório das palavras. Do mesmo modo, a força da pintura reside no poder 
evocativo das imagens. O seu fim é dar expressão visual ao que está oculto por meio da linha e da cor 
que, menos do que representar diretamente a realidade, exprimem idéias. Os princípios orientadores do 
simbolismo encontram suporte teórico nas formulações do poeta Jean Moreás (1856 - 1910), autor do 
Manifesto do Simbolismo (1886), e no Tratado do Verbo, escrito no mesmo ano por René Ghil (1862 - 
1925). Nos termos de Moreás, a arte deve ser pensada como fusão de elementos sensoriais e espirituais. 
Trata-se, diz ele, de "revestir a idéia com formas sensíveis". É possível compreender o simbolismo, 
indicam os estudiosos, como uma reação ao cientificismo que acompanha o desenvolvimento da 
sociedade industrial da segunda metade do século XIX. Contra as associações freqüentes entre arte, 
objeto e técnica, e as inclinações naturalistas de parte da produção artística, os simbolistas sublinham um 
ideal estético amparado na expressão poética e lírica. 

O simbolismo surge paralelamente ao neo-impressionismo de Georges Seurat (1859 - 1891) e de Paul 
Signac (1863 - 1935), e se apresenta como mais uma tentativa de superação da pura visualidade 
defendida pelo impressionismo. Só que, enquanto o divisionismo de Seurat e Signac funda a pintura sobre 
leis científicas da visão, o simbolismo segue uma trilha espiritualista e anticientífica: a arte não representa 
a realidade mas revela, através de símbolos, uma realidade que escapa à consciência. Se o 
impressionismo fornece sensações visuais, o simbolismo almeja apreender valores transcendentes - o 
Bem, o Belo, o Verdadeiro, o Sagrado - que se encontram situados no pólo oposto a razão analítica. A arte 
visa a retomar a paixão, o sonho, a fantasia e o mistério, explorando um universo situado além das 
aparências sensíveis. Nesse sentido, o simbolismo encontra-se nas antípodas do realismo de Gustav 
Courbet (1819 - 1877), para quem a pintura, arte concreta por excelência, se aplica aos objetos reais, às 
"coisas como elas são". O simbolismo, ao contrário, mobiliza um imaginário povoado de símbolos 
religiosos, de imagens tiradas da natureza, de fantasias oníricas, de figuras femininas (tanto a ninfa quanto 
a "mulher fatal"), dos temas da doença e da morte. Os artistas trabalham esse repertório comum a partir 
de estilos diferentes. A "pintura literária" de Gustave Moreau (1826 - 1898), por exemplo, focaliza 
civilizações e mitologias antigas, com o auxílio de imagens místicas, tratadas com forte sensualidade (A 
Aparição, ca.1875). Odilon Redon (1840 - 1916), por sua vez, explora, em desenhos e litografias, diversos 
temas fantásticos, sob inspiração da literatura de Edgar Allan Poe (1809 - 1849). Na década de 1890, 
volta-se para a pintura - óleos e pastéis - que revelam sua enorme habilidade como colorista, exercitada 
em imagens florais e cenas mitológicas (Nascimento de Vênus, ca.1912). Os murais de Pierre Puvis de 
Chavannes (1824 - 1898) para edifícios públicos - aqueles realizados para o Panteão e para a Sorbonne, 
em Paris -, assim como suas telas, primam pelo colorido pálido, que lembram afresco (O Verão, 1891). 
Paul Gauguin (1848-1903) e seu grupo de Pont-Aven (1886 - 1891) são freqüentemente aproximados do 
simbolismo, sobretudo em função das obras expostas no Café Volpini, em 1891. Aí apresentam trabalhos 
antinaturalistas, com amplas áreas de cores planas e contornos marcados, muitas vezes apresentados 
pela designação sintetismo, em função da simplificação das formas e das cores. 

O simbolismo é disseminado na França com a ajuda de uma série de revistas, por exemplo, Le 
Simbolisme (1886), La plume (1889), La Revue Blanche (1891) e Le Mercure de France (1889), 
considerado órgão oficial do movimento. A partir de 1890, verifica-se a difusão dos preceitos simbolistas 
pela Europa. Na França, os Nabis - Aristide Maillol (1861 - 1944), Pierre Bonnard (1867 - 1947) e Édouard 
Vuillard (1868 - 1940) - retomam parte dos princípios simbolistas. Movimento semelhante observa-se na 
Áustria, com a pintura de Gustav Klimt (1862 - 1918). Rejeitado pelo cubismo, o simbolismo ganha impulso 
com o expressionismo do Blauer Reiter [O Cavaleiro Azul] de Wassily Kandisnky (1866 - 1944) e Paul Klee 
(1879 - 1940). Após a I Guerra Mundial, verifica-se uma retomada das preocupações simbolistas no 
surrealismo e nas tendências abrigadas sob a arte informal. No Brasil, o simbolismo encontra expressão 
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na poesia de Cruz e Souza (1861 - 1898) e Alphonsus de Guimarães (1870 - 1921). Na pintura, o 
repertório, as formas vaporosas, o colorido e as linhas ornamentais característicos do simbolismo são 
reeditados em trabalhos e fases da obra de alguns pintores. Por exemplo, A Dança das Oréades (1899) de 
Eliseu Visconti (1866 - 1944), Estudo de Reflexos (1909) de Carlos Oswald (1882 - 1971), Paisagem com 
Árvores (1925) de Bruno Lechowski (1887 - 1941), Minha Terra - trípico (1921) de Hélios Seelinger (1878 - 
1965). 

http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=termos_texto&cd_verbete=3841 

 

Características do Simbolismo 

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 uma igual grandeza 

Quando a alma entre grilhões as liberdades 

Sonha e, sonhando, as imortalidades 

Rasga no etéreo Espaço da Pureza. 

Ó almas presas, mudas fechadas 

Nas prisões colossais e abandonadas, 

Da Dor no calabouço, atroz, funéreo! 

Nesses silêncios solitários, graves, 

Que chaveiro do Céu possui as chaves 

Para abrir-vos as portas do Mistério?! 

CRUZ E SOUSA. Obra poética. 

Rio de Janeiro: José Aguilar, 1961. 

O Simbolismo começa por repudiar o Realismo e suas manifestações. De fato, a nova estética 
rejeita o cientificismo, o materialismo, o racionalismo, valorizando, em contrapartida, as 
manifestações metafísicas e espirituais, o que equivale a dizer que ela corresponde à negação do 
Naturalismo e do Parnasianismo. 

A realidade objetiva não interessa mais; o homem volta-se para uma realidade subjetiva, 
retomando um aspecto abandonado desde o Romantismo. O eu passa a ser o universo, mas não 
o eu superficial, sentimentalóide e piegas do Romantismo: os simbolistas buscam a essência do 
ser humano, aquilo que ele tem de mais profundo e universal: a alma. Daí a sublimação: 
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oposição entre matéria e espírito, a purificação, por meio da qual o espírito atinge as regiões 
etéreas, o espaço infinito. Em última análise, trata-se de uma oposição entre corpo e alma em 
que a alma só se liberta quando se rompem as correntes que a aprisionam ao corpo, ou seja, 
com a morte. 

Em consequência desse subjetivismo, dessa valorização do inconsciente e do subconsciente, dos 
estados d’alma, da busca do vago, do diáfano, do sonho e da loucura, o Simbolismo desenvolve 
uma linguagem carregada de símbolos: o trópos, isto é, o ―desvio‖, a mudança de significado de 
uma palavra ou expressão; em clara oposição a linguagem literária mais seca e impessoal. 

No Simbolismo, tudo é sugestão. “Sugerir, eis o sonho” era a palavra de ordem do poeta 
simbolista francês Stéphane Mallarmé (1842-1898). As palavras transcendem o significado, ao 
mesmo tempo que apelam para a totalidade da nossa percepção, ou seja, para todos os sentidos. 
Daí a linguagem simbólica e o uso constante de sinestesias ( [De sin- + grego aísthesis, 
"sensação", + ia] S. f. Psicol. Relação subjetiva que se estabelece espontaneamente entre 
uma percepção e outra que pertença ao domínio de um sentido diferente (p. ex., um 
perfume que evoca uma cor, um som que evoca uma imagem, etc.). Ex.: “Avista-se o grito 
das araras.” (João Guimarães Rosa, Ave, Palavra, p. 91); “Tem cheiro a luz, a manhã 
nasce…/ Oh sonora audição colorida do aroma!” (Alphonsus de Guimaraens, Obra 
Completa, p.100) e de aliterações. 

A musicalidade é uma das características mais destacadas da estética simbolista, segundo o 
ensinamento de um de seus mestres franceses, Paul Verlaine, que no poema intitulado ―Art 
poétique‖ afirmou: “De la musique avant toute chouse…” (―A música acima de tudo…‖). 

O progresso industrial subjuga e apequena o homem, ao invés de libertá-lo e de 
potencializar suas qualidades. 

Simbolismo é, na Europa, a estética literária do final do século XIX, que se opõe às propostas do 
Realismo. 

As correntes materialistas e racionalistas da segunda metade do século XX não conseguem mais 
responder às exigências da realidade, já que o processo burguês industrial evoluía a passos 
largos, gerando a luta das grandes potências por mercados consumidores e fornecedores de 
matéria-prima. As unificações da Alemanha (1870) e da Itália (1871) alavacam o processo de 
industrialização desses países – chamados países de capitalismo tardio – e os colocam na 
disputa por novos mercados. Por esses motivos, fragmenta-se a África e ampliam-se as 
influências sobre os territórios asiáticos; desenvolve-se, assim, a política do neocolonialismo e 
toma corpo o fantasma de uma guerra envolvendo os países europeus. 

Nas duas últimas décadas do século XX, portanto, já percebemos, em boa parte dos autores 
realistas, uma postura de desilusão, e mesmo de frustração, em consequência das infrutíferas 
tentativas de transformar a sociedade burguesa industrial. Sempre que se torna difícil analisar o 
mundo exterior e entendê-lo racionalmente, a tendência natural é negá-lo, voltando-se para uma 
realidade subjetiva; as tendências espiritualistas renascem; o subconsciente e o inconsciente são 
valorizados, segundo a lição freudiana. 

Assim, o Simbolismo reflete um momento histórico extremamente complexo, que marcaria a 
transição para o século XX e a definição de um novo mundo, o qual se consolidaria a partir da 
segunda década desse século. 

Espírito de decadência 

“Os malefícios advindos da Revolução Industrial (o inchamento das grandes cidades, os bairros 
de lata, a obsessão com as moedas), somados à dúvida quanto à eficácia dos métodos científicos 



para compreender o real, instauraram de vez a crise que estava latente no ar. O homem que 
acreditava ter acesso aos segredos do universo, via razão e via progresso, vê de repente que 
tudo não passa de ilusão, que o universo é regido por forças incontroláveis que ele desconhece 
completamente. Esse sentimento leva-o à descrença, ao desalento e faz com que adote uma 
postura de desprezo em relação a tudo que lembra o mundo burguês da luta, da operosidade, da 
conquista. 

Refletindo o pessimismo do período, surge nessa época um tipo de homem que volta as costas à 
sociedade materialista e que procura cultivar dentro de si as sensações mais refinadas. Esse 
homem, conhecido como decadente, fecha-se em sua torre de marfim e só na orgulhosa solidão 
é que parece encontrar conforto para o sofrimento proveniente do desconforto com o mundo 
grosseiro e hostil.” 

GOMES, Álvaro Cardoso. O Simbolismo.  

São Paulo: Ática, 1994 

http://vamospoetar.wordpress.com/simbolismo/ 

Laís Azevedo 

O SIMBOLISMO NO BRASIL 

SIMBOLISMO NO BRASIL 

1893 – Cruz e Souza publica Missal – poemas em prosa e Broquéis – poemas em versos 

1902 – Pré Modernismo 

1922 – Semana da Arte Moderna 

 

1 - – LIMITES CRONOLÓGICOS DO SIMBOLISMO NO BRASIL 

Século XIX, Romantismo X Realismo (e Naturalismo) 

- o meio, a hereditariedade, o social são a matéria do Realismo 

A corrente Naturalista se desenvolve paralelamente ao Realismo e Parnasianismo (vertente com ênfase 

na poesia) 

(Naturalismo é o Realismo levado às últimas conseqüências) 

PERIODIZAÇÃO DO SIMBOLISMO NO BRASIL 

1893 – Cruz e Souza, Missal poemas em prosa e Broquéis, poemas em versos 

1898 – Morte de Cruz e Souza. Cai o Simbolismo porque desencadeia confusão na escola. Cruz e 

Souza era o líder 

1902 – publicação de Os Sertões, de Euclides da Cunha e Canaã, de Guilherme de Almeida 

1902 a 1922 – Pré-Modernismo, coexistência ainda com o Realismo, Naturalismo, Parnasianismo e 

Simbolismo 

 

2 – SIMBOLISMO: ORIGENS, CARACTERÍSTICAS E OPOSIÇÃO AO PARNASIANISMO 

 

A) Origens 

- França (no Brasil, através de Portugal) 

- 1886 – Jean Moréa – definiu na França o Simbolismo - “Le Figaro Literaire” 

- Estéphane Mallarmé, Verlaine, Rimbaud, Jules Laforque, ex-integrantes do Parnasianismo, 

abandonam a linha parnasiana e incorporam-se no Simbolismo 

http://vamospoetar.wordpress.com/simbolismo/


1857 – Baudelaire – “Lês Fleurs du Mal” dedicado ao Teófille 

- Transformação na Realidade Nacional: 

- Na Filosofia: correntes anti-cientificistas, pensamento anti-positivismo 

 

B -CAUSAS: 

1 - ideais do Realismo – esgotados: 

. republicano 

. abolição da escravidão – 1888 

. Proclamação da República – 1889 

. Constituição da República – 1891 

Em 1893, a concretização dos ideais (sonhos) realistas determinou o declínio da escola 

2 – descobrimento do inconsciente (Freud), psicanálise. O simbolismo aproveita parte em que Freud 

analise os sonhos 

3 – interesse na sondagem do mundo – subconsciente do Homem 

 

C – CARACTERÍSTICAS 

- estética da sugestão 

- apego à música, nova musicalidade nos versos 

- nova imagética, ideal da sugestão, da vaguidade, do mundo interior 

- vocabulário novo 

- oposição ao Realismo 

- subjetivismo e individualismo 

- descrição do elemento onírico 

 

D – AUTORES PRINCIPAIS 

Cruz e Souza, Alfhonsus (Afonso) de Guimarães 

 

E – EXEMPLO DE TEXTO 

1 - ANTÍFONA, DE CRUZ E SOUZA 

 

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... 

 

Visões, salmos e cânticos serenos, 

Surdinas de órgãos flébeis, soluçantes... 



Dormências de volúpicos venenos 

Sutis e suaves, mórbidos, radiantes ... 

 

Infinitos espíritos dispersos, 

Inefáveis, edênicos, aéreos, 

Fecundai o Mistério destes versos 

Com a chama ideal de todos os mistérios. 

 

Do Sonho as mais azuis diafaneidades 

Que fuljam, que na Estrofe se levantem 

E as emoções, todas as castidades 

Da alma do Verso, pelos versos cantem. 

 

Que o pólen de ouro dos mais finos astros 

Fecunde e inflame a rima clara e ardente... 

Que brilhe a correção dos alabastros 

Sonoramente, luminosamente. 

 

Forças originais, essência, graça 

De carnes de mulher, delicadezas... 

Todo esse eflúvio que por ondas passa 

Do Éter nas róseas e áureas correntezas... 

 

Cristais diluídos de clarões alacres, 

Desejos, vibrações, ânsias, alentos 

Fulvas vitórias, triunfamentos acres, 

Os mais estranhos estremecimentos... 

 

Flores negras do tédio e flores vagas 

De amores vãos, tantálicos, doentios... 

Fundas vermelhidões de velhas chagas 

Em sangue, abertas, escorrendo em rios... 

 

Tudo! vivo e nervoso e quente e forte, 

Nos turbilhões quiméricos do Sonho, 

Passe, cantando, ante o perfil medonho 

E o tropel cabalístico da Morte.. 

 

 

2 – SONETO DE ALFHONSUS HENRIQUES DA COSTA GUIMARÃES 

 

Hão de chorar por ela os cinamomos 

Murchando as flores ao tombar do dia 

Dos laranjais hão de cair os pomos 

Lembrando-se daquele que os colhia. 

 



As estrelas dirão: - Ai! Nada somos 

Pois elas se morreu silente e fria 

E pondo os olhos nela como pomos 

Hão de chorar a irmã que lhe sorria. 

 

A Lua que lhe foi mãe carinhosa 

Que a viu nascer e amar, hás de envolvê-la 

Entre lírios e pétalas de rosa. 

 

Os meus sonhos de amor serão defuntos 

E os arcanjos dirão no azul ao vê-la, 

Pensando em mim – “Por que não vieram juntos?” 

 

 

Tema: lamentação do poeta pela morte da mulher amada 

1 – Ela 

2 - Poeta – meu = subjetivismo 

3 – Elemento divino, presença dos arcanjos e espiritualismo católico 

4 – Presença da natureza, subjetivismo, projeção do cientificismo do poeta na natureza 

5 – musicalidade, repetição dos sons (Hão); cinamomos (flor), contém n-m-os (música), 

6 - preocupação com rima 

7 – 2º estrofe – pomos, símbolo bisênio, duas categorias gramaticais numa só palavra. Pode ser verbo 

e substantivo 

8 – notamos o aparecimento de mais afetuosidade, afeição profunda pelas coisas 

9 – Meus sonhos – noção de vago objetivo sugerido, não é conhecido 
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O simbolismo é uma tendência literária, da poesia e também de outras artes que surgiu no final do século 

XIX na França, e era oposta ao Realismo, ao Naturalismo e também ao Positivismo da época. As duas 

últimas décadas do século XIX observaram, em todos os planos do conhecimento, a uma forte reação 

contra o espírito científico, materialista, positivista mecanicista e determinista. 

Invertendo-se a tendência dominante, a Ciência até há pouco dona da verdade, passa a ser questionada, 

impondo-se um forte desencanto, pois a Ciência, que tudo enquadrava em uma forçada relação de 

causalidade, mostrava-se impotente, deixando intocadas as maiores questões da vida, que continuavam 

como um grande mistério. 

É exatamente esse mistério que vai seduzir os filósofos e artistas desse período, na busca, muitas vezes, 

de um modo supra-racional de conhecimento, este caminho é o coração (o coração tem razões que a 
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própria razão desconhece) e será logo, para muitos filósofos, a intuição, ou aquilo que, desde há muito 

tempo, tem experimentado os místicos. 

As Principais Características do Simbolismo 

 

Simbolismo 

Os simbolistas dão Ênfase em temas místicos, imaginários e subjetivos e 

desconsideram as questões sociais que eram bastante abordadas pelo Realismo e Naturalismo. As 

características predominantes no Simbolismo são: 

Subjetivismo 

Os simbolistas possuem grande interesse pelo particular e individual, deixando de lado a visão geral. 

Possuem visão individualista, pois a visão objetiva não desperta interessa, e estão focados sob o ponto de 

vista individual. A poesia simbolista se opõe a poesia Parnasiana, mas se aproxima da estética dos 

Românticos, mas os simbolistas voltam-se para além do coração, eles buscam o mais profundo do EU, 

buscam o sonho, o inconsciente. A obra simbolista possui caráter individualista. 

Musicalidade 



 

Artes 

A estética simbolista possui muita musicalidade. Para que haja uma aproximação da poesia com a música, 

os simbolistas deixaram de lado alguns recursos como, por exemplo, a aliteração (repetição sistemática de 

um mesmo fonema consonantal) e também a assonância (repetição de fonemas vocálicos). A Estética 

Simbolista se destaca pela musicalidade (a poesia aproxima-se da música). 

Transcendentalismo 

Os simbolistas têm como princípio básico sugerir por meio das palavras sem nomear objetivamente os 

elementos da realidade, e davam grande ênfase na fantasia e também no imaginário. Para interpretar a 

realidade, os simbolistas se auxiliam da intuição e não da lógica ou da razão. Os simbolistas dão 

preferência ao indefinido ou impreciso e ao vago. As produções de obras de arte no Simbolismo se 

baseiam na intuição, descartando a lógica e a razão 
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SIMBOLISMO  

0 movimento simbolista encontra na literatura francesa a sua referência fundamental. 1886, vinte 

anos depois de ter saído o Parnasse Contemporain e vinte e três antes do Manifesto Futurista de Marinetti, 

apareceu ―Le Symbolisme‖ de Jean Moréas, que o publica, como acontecerá depois com Marinetti, em Le 

Figaro. Neste manifesto considera?se que o simbolismo é um resultado da própria evolução da literatura, 

admitindo-se que essa evolução é cíclica. 0 que o caracteriza, segundo Moréas, são as metáforas 

estranhas, o vocabulário novo harmonicamente sustentado e aberto à valorização do ritmo, 

particularmente sensível no alexandrino (devido à questão da cesura), etc. Outro aspecto abordado, mas 

na parte final e brevemente, diz respeito ao ―romance simbólico‖, que se admite acompanhar a evolução 

da poesia e centrar?se numa ―deformação subjectiva‖ (a qual assenta neste ―axioma‖: ―a arte apenas deve 

procurar no que é objectivo um simples ponto de partida extremamente sucinto‖). Moréas aponta uma 
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genealogia para esta nova opção literária sendo os mais próximos precursores no caso da poesia 

Baudelaire, Mallarmé ou Verlaine, e, mais alargadamente quanto à prosa, Stendhal, Balzac, Flaubert e 

Edmond Goncourt. Em 1886, apareceu também Le Décadent, revista a que está ligado A. Baju, La 

Décadence, outra revista, de que René Ghil é secretário de redacção e, do mesmo Ghil, o Traité du Verbe, 

prefaciado por Mallarmé. Saídas no mesmo ano, estas revelam na maioria dos seus títulos uma certa 

indefinição quanto aos limites entre simbolismo e decadentismo. Se admitirmos que Baudelaire é a 

referência que vem dos anos 50 (1857 é a data de publicação das Fleurs du Mal), poderíamos, 

aproximativamente, admitir o desenvolvimento de duas linhas paralelas. Uma — que conduziria ao 

simbolismo — passaria pelas grandes obras, algumas delas reportando?se aos anos 70, de Mallarmé, 

Verlaine e Rimbaud; a outra — que acompanharia o desenvolvimento do decadentismo — seria traçada 

por Rollinat (Les Névroses, 1883), Huysmans (A Rebours, 1884) ou, já sob a forma de pastiche, pela 

publicação que H. Beauclair e G. Vicaire fazem de Les Deliquescences (1885), aliás atribuída a Adoré 

Floupette. Oscilando entre estas duas orientações, dir?se?ia que do lado aos decadentes prevalecia, uma 

temática, sendo esta marcada por uma tonalidade disfórica, pelo pessimismo, o dolorismo, a nevrose, a 

deliquescência, retomando estas duas últimas palavras dois títulos atrás referidos; do lado dos simbolistas 

prevalece uma mais funda consciência do papel que as figuras — símbolo, metáfora, imagem — e o ritmo 

— em consonância com este corpo figural — desempenham na linguagem poética, o que Moréas traduziu 

sob uma forma aparentemente enigmática: a poesia simbolista procura ―vestir a Ideia de uma forma 

sensível‖. Talvez se possa. ver na obra poética e teatral de um autor belga, Maurice Maeterlinck, o exacto 

ponto de equilíbrio entre estas duas direcções paralelas; mas será da influência à distância de Mallarmé e 

Rimbaud que se vai dar a passagem da poesia simbolista para a modernidade, que, inclusivamente, vai 

permitir uma nova e mais positiva perspectiva quanto à valorizarão do simbolismo. 

A influência francesa marcou o nosso simbolismo. Num dos primeiros livros em que se assume esta 

nova poesia, Oaristos (1890) de Eugénio de Castro, além de explanar algumas das opções estilísticas 

referidas por Moréas, transcreve uma caracterizagão do estilo decadente — um estilo ―reculant toujours 

les bornes de la langue‖ — feita por Théophile Gautier. Por outro lado, uma das mais importantes revistas 

de procedência simbolista, Arte (1899?1900).,apresenta?se como uma publicarão de alcance 

internacional, com colaboraqão original de Verlaine, Gustave Ihan, Stuart Merril1, etc. No entanto, o 

simbolismo português pode apresentar características que lhe são próprias a ponto de um poeta dessa 

geração, António Nobre, ter sido visto como um representante do nacionalismo literário. Paralelamente, 

importa realçar o facto de, entre nós, os simbolistas apontarem para urna forte renovação da linguagem 

poética, a qual quebra a tradição literária ao seu tempo e se coloca mesmo, projectivamente, numa linha 

de evolução que de certo modo conduz ao modernismo. Assim, poemas como ―A epifania dos licornes‖, 

―Um cacto no polo‖ e o texto introdutório de Horas de Eugénio de Castro abrem caminho a uma expressão 

surrealizante; grande parte da obra de Ângelo de Lima — pelo modo como desarticula a expressão verbal 

— antecipa propostas da poesia experimental; certos aspectos da poesia de Camilo Pessanha indiciam 

uma estética interseccionista tal como ela vai ser proposta por Fernando Pessoa. Passando por alto 

referências mais ou menos circunstanciais, o simbolismo foi objecto de uma reflexão teórica por parte de 

Eugénio de Castro (cf. o já cit. pref. de Oaristos e colaborarão saída no Jornal do Comércio em 1892), 

Armando Navarro (cf. revista Os Novos, 1893-94), Carlos de Mesquita (id.) e — tendo sobretudo em vista 

a obra de E. de Castro — Manuel da Silva Gaio (pref. a Poesias Escolhidas de E. de Castro; pref à 2ª ed. 



de Horas). Acrescente?se — pela importância que tem para uma. compreensão de problemas 

relacionados com o ritmo em poesia — a chamada ―questão dos alexandrinos trímetros‖, publicada em 

artigos sucessivos e com carácter polémico nas revistas desse tempo Boémia Nova e Os Insubmissos. 

Remetemo?nos agora ao primeiro estudo, o de Armando Navarro intitulado ―Dos novos e a sua 

poesia‖. Filia o simbolismo na ―cultura do eu‖ (passando do pensamento de Kant e de Taine — pela 

redução que este faz da filosofia à psicologia — para a obra de M. Barrès, o autor de Le Culte du Moio 

obra que, aliás, não cita. Isto ―explica o carácter subjectivo da poesia dos novistas‖. Depois, considera o 

papel da inteligência — como Moréas, fala em ―ideia‖ — que atinge ―formas reflexas dos produtos da 

sensibilidade‖, desempenhando esta, no entanto, um papel primacial na poesia, porquanto as imagens são 

a ―única modalidade sensível do belo‖. É, pelas imagens, que o belo se manifesta e este apresenta?se 

como forma, distinguindo?se da verdade que é própria do conhecimento científico, filosófico, etc. Daí o 

desvio que se faz em arte relativamente ao ―espírito da obra‖ ou à sua ―intenção‖, optando?se por um 

estetismo ou pela consagrada noção de arte pela arte. No caso específico da poesia, importa recorrer a 

uma ―orquestração verbal, atinente a produzir, pela sugestão do som, um estado sensacional‖ relacionado 

com um processo intelectual — A. Navarro refere?se a uma ―lógica evocação‖ — e com as decorrentes 

―modificações de sensibilidade‖. Uma outra sugestiva abordagem desta poesia nova encontra?se em Os 

Gatos de Fialho de Almeida, embora o seu ponto de vista seja francamente recriminatório. Todavia, e 

precisamente pela negativa, aponta algumas características extremamente importantes : as palavras criam 

uma ‖sinfonia labial‖, a significação é obscura ou vaga, a escrita simbolista é ―uma espécie de 

palimpsesto‖ (sendo, curiosamente, esta a palavra que G. Genette usa ao referir?se a uma ―littérature au 

second degré‖, isto é, à possibilidade de um texto se ler num outro e assim sucessivamente). A relação 

entre sensibilidade e inteligência, apontada sob uma forma um pouco confusa em Armando Navarro, 

encontra ocasionais referências noutros autores, tendendo para esta posição defendida por Carlos de 

Mesquita quando nos fala da ―faculdade de sentir abstracções o que conduz a uma ―quase objectividade 

de todos os sonhos‖. Isto colide com a excessiva valorização da subjectividade emocional ou imaginosa 

sustentada por um ultra?romantismo que tantos poetas ainda cultivavam; mas, por outro lado, é 

consentâneo com a interpretarão da ―poesia complexa‖ defendida mais tarde por Fernando Pessoa (A 

Águia, II série, n°5, 1912), a qual aponta para a ―intelectualizagão de uma emoção e a emocionalização de 

uma ideia‖. Para além da importância literária do simbolismo que poderia ser sustentada pela análise 

textual de obras como as de Camilo Pessanha, António Nobre, Eugénio de Castro, Ângelo de Lima ou — 

sobretudo no teatro — António Patrício (aspecto esse que não foi aqui considerado e que se poderia 

alargar à prosa, destacando?se, em 1896, a História dum Palhaço de Raul Brandão), justifica-se que se 

valorize a sua própria poética ou estética literária. Ela orientar-se-á, de certo modo, para uma modernidade 

que é aquela que Fernando Pessoa há-de reconhecer em alguns dos textos teóricos que escreveu, ao 

considerar o papel precursor do simbolismo. 
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Simbolismo - Resumo 

O Simbolismo foi uma escola literária do fim do século XIX, surgida na França como reação ao 

Realismo e, sobretudo, ao Parnasianismo. Essa escola caracterizou-se por apresentar uma visão 

subjetiva, simbólica e espiritual do mundo. 

 

A primeira obra simbolista foi “As Flores do Mal”, de Charles Baudelaire, datada de 1857. No entanto, o 

termo Simbolismo foi usado pela primeira vez somente em 1886, por Jean Moréas, que divulgou um 

manifesto no qual afirmava que simbolismo era o único termo capaz de designar as tendências 

artísticas da época. 

 

Contexto histórico: 

 

O Simbolismo na Europa 

O Simbolismo representou, na Europa, a estética literária do final do século XIX, que foi contra as 

propostas do Realismo, que valorizava o material e o objetivo. O Simbolismo é oposição vigorosa ao 

triunfo de coisa e de fatos sobre o sujeito. 

 

O Simbolismo no Brasil 

No Brasil, o Simbolismo começou em 1893, com a publicação de dois livros: Missal (prosa) e Broquéis 

(poesia), ambos de Cruz e Sousa. Estendeu-se até o ano de 1922, data da Semana de Arte Moderna. 

Diferente do que aconteceu na França, onde o Simbolismo sobrepôs-se ao Realismo e ao 

Parnasianismo, no Brasil o Simbolismo foi quase inteiramente abafado por esses movimentos, que 

tiveram muito prestígio entre as camadas cultas do país. 

 

Na realidade, no final do século XIX e início do século XX, três tendências caminhavam paralelas: o 

Realismo em suas manifestações (romance realista, romance naturalista e poesia parnasiana); o 

Simbolismo, situado à margem da literatura acadêmica da época; e o Pré Modernismo, com o 

aparecimento de alguns autores preocupados em denunciar a realidade brasileira, como Euclides da 

Cunha, Lima Barreto e Monteiro Lobato, entre outros. 

 

O movimento simbolista chegou ao seu fim com a Semana de Arte Moderna, que neutralizou todas 

essas estéticas e traçou novos e definitivos rumos para a literatura brasileira. 

 

O Simbolismo no Brasil teve um caráter poético. A prosa praticamente não existiu, uma vez que, 

quando houve prosa, ela foi poesia em prosa e pode ser encontrada na obra de Cruz e Sousa. Os 

principais autores dessa escola no país foram: Cruz e Sousa, representante máximo da estética 

simbolista brasileira, Alphonsus de Guimaraens, e Pedro Kilkerry. 

 

Momento histórico 

http://www.edtl.com.pt/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=284&Itemid=2


O Simbolismo refletiu um momento histórico extremamente complexo, que marcou a transição para o 

século XX e a definição de um novo mundo, o qual se consolidou a partir da segunda década deste 

século; basta lembrar que as últimas manifestações simbolistas e as primeiras produções modernistas 

são contemporâneas da Primeira Guerra Mundial e da Revolução Russa. 

 

As correntes materialistas e racionalistas da segunda metade do século XIX não mais respondiam às 

exigências de uma nova realidade, já que o processo burguês industrial evoluía a passos largos, 

gerando até mesmo a luta das grandes potências pelos mercados consumidores e fornecedores de 

matéria prima. 

 

A unificação da Alemanha (1870) e da Itália (1871) alavancou o processo de industrialização desses 

países (chamados países de capitalismo tardio) e os colocou na disputa por novos mercados. Por esses 

motivos, fragmentou-se a África e ampliaram-se as influências sobre os territórios asiáticos; 

desenvolveu-se, assim, a política do neocolonianismo e tomou corpo o fantasma de uma guerra 

envolvendo os países europeus. 

 

Sempre que se torna difícil analisar o mundo exterior e entendê-lo racionalmente, a tendência natural 

é negá-lo, voltando-se para uma realidade subjetiva. As tendências espiritualistas renasceram. O 

subconsciente e o inconsciente foram valorizados, segundo a lição freudiana. O crítico Henri Peyre, em 

seu livro A Literatura Simbolista afirma: 

“A literatura simbolista dos dois últimos decênios do século XIX prezou tudo o que era langor, cansaço 

de viver, isolamento de um público eu ela queria manter afastado de seus arcanos, oposição à 

civilização tecnológica acusada de materialista.” 

 

Características do Simbolismo 

Literatura: 

- Preocupação formal que se revelou na busca de palavras de grande valor conotativo e ricas em 

sugestões sensoriais; o Simbolismo não pretendia descrever a realidade, mas sugeri-la; 

- poesias carregadas de musicalidade; 

- a poesia foi encarada como forma de evocação de sentimentos e emoções; 

- frequentes alusões a elementos evocadores de rituais religiosos; 

- preferência por temas subjetivos que tratem da morte, do destino, de Deus etc.; 

- enfoque espiritualista da mulher, envolvendo-a num clima de sonho onde predomina o vago, o 

impreciso e o etéreo. 

 

Artes Plásticas 

Para os simbolistas a arte deveria ser uma síntese entre a percepção dos sentidos e a reflexão 

intelectual. Buscaram revelar o outro lado da mera aparência do real. Em muitas obras enfatizaram a 

pureza e a espiritualidade dos personagens. Em outras, a perversão e a maldade do mundo. A atração 

pela ingenuidade fez com que vários artistas se interessassem pelo primitivismo. O artista mais 

significativo foi o francês Paul Gauguin, que começou a pintar influenciado pelo Pós Impressionismo. 

Em suas telas, abandonou a perspectiva e delineou as figuras utilizando contornos pretos. As cenas 

evocavam temas religiosos e mágicos, como em Cristo Amarelo. Também destacaram-se os franceses 

Gustave Moreau (1826-1898) e Odilon Redon (1840-1916). 

 

A partir de 1890, o Simbolismo difundiu-se por toda Europa e pelo resto do mundo. Na Áustria, ganhou 



a interpretação pessoal do pintor Gustav Klimt (1862-1918). O norueguês Edvard Munch conciliou os 

princípios simbolistas a uma expressão trágica, que depois fez dele representante do Expressionismo. 

Na frança, destacaram-se os pintores Maurice Denis (1870-1943) e Paul Sérusier (1864-1927), além 

do escultor Aristide Maillol (1861-1944). 

 

 

 

 

 

 


