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Parnasianismo (1882 – 1893)

Fanfarras, 

Teófilo Dias
Origens:

Le Parnasse 

Contemporain

(1866), Théophile 

Gautier

Apolo

O projeto literário:

 Defesa do ideal de “arte pela arte”: arte descompromissada da realidade,

procura atingir, sobretudo o ideal estético da perfeição;

 Culto a forma: eterna preocupação estética que se sobrepõe ao conteúdo;

 Purismo gramatical e preciosismo vocabular: o poeta parnasiano

segue rigorosamente as regras da gramática

normativa, dando preferência ao português de Portugal;

 Gosto pelo soneto: vasta utilização dessa forma clássica da poesia;

 Poesia objetiva: tendência ao descritivismo como modo de driblar o intimismo,

evitando assim qualquer tipo de envolvimento do poeta;

O projeto literário:

 Retomada da cultura grega: cenas históricas, objetos, paisagens, figuras

mitológicas e tudo o mais que oferecesse ao poeta a possibilidade de expor sua técnica,

sua habilidade em construir versos bem-feitos;

A tríade parnasiana:

- Olavo Bilac

- Raimundo Correia.

- Alberto de Oliveira

 Predomínio da poesia – quase todas produções desse Movimento foram da 

expressão lírica.

Leitura:

Longe do estéril turbilhão da rua, 

Beneditino[1], escreve! No aconchego 

Do claustro[2], na paciência e no sossego, 

Trabalha, e teima, e lima, e sofre, e sua!

Mas que na forma se disfarce o emprego 

Do esforço; e a trama viva se construa 

De tal modo, que a imagem fique nua. 

Rica mas sóbria, como um templo grego.

[1] Monge da Ordem de São Bento.
[2] Nos edifícios de conventos (e em certas catedrais), galeria com arcadas 
abertas que circunda um pátio interno, ger. Quadrangular.
[3] Torturar, afligir, molestar, magoar.

Note o distanciamento (aversão) 

do cotidiano – o poeta se coloca 

no alto de sua “torre de marfim”.

Metáfora de poeta.

Expressões idênticas = 

esforço sobre humano. 

A beleza da forma

esconde o esforço.

Leitura:

Não se mostre na fábrica o suplício[3]

Do mestre. E, natural, o efeito agrade. 

Sem lembrar os andaimes do edifício:

Porque a Beleza, gêmea da Verdade.

Arte pura, inimiga do artifício,

É a força e a graça na simplicidade.

(Olavo Bilac)

[3] Torturar, afligir, molestar, magoar.

Ao final a obra (poema) é tão 

sublime que não se nota o 

esforço anterior a ela nos 

restando apenas o seu 

deleite.

Observe o culto à perfeição 

estética, aspecto visto em 

todo o texto.


