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PARNASIANISMO 

(CONTINUAÇÃO);

SIMBOLISMO; 



MAL SECRETO
Se a cólera que espuma, a dor que mora

N’alma, e destrói cada ilusão que nasce,

Tudo o que punge, tudo o que devora

O coração, no rosto se estampasse;

Se se pudesse o espírito que chora

Ver através da máscara da face,

Quanta gente, talvez, que inveja agora

Nos causa, então piedade nos causasse!
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Quanta gente que ri, talvez, consigo
Guarda um atroz, recôndito inimigo,
Como invisível chaga cancerosa!

Quanta gente que ri, talvez existe,
Cuja ventura única consiste
Em parecer aos outros venturosa!



•Curiosamente, foi eleito “Príncipe dos Poetas”, em 1924, sob o impacto
da Semana de Arte Moderna de 22.

• Sua obra mais conhecida é Meridionais (1884).

• Poesia fria, objectual e intelectualizada.

• Linguagem marcada pelo preciosismo  
formal e linguístico.  

• Foi o mais parnasiano dos parnasianos.

• Poesia intensamente descritiva.

ALBERTO DE OLIVEIRA (1859-1937)

• Defendia a “Arte pela Arte”. 
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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, esvasada,
A taça amiga aos dedos seus tinia
Toda de roxas pétalas colmada.

Depois... Mas o lavor da taça admira,
Toca-a, e, do ouvido aproximando-a, às bordas
Finas hás de lhe ouvir, canora e doce,

Ignota voz, qual se da antiga lira
Fosse a encantada música das cordas,
Qual se essa voz de Anacreonte fosse.
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1893..................................1902..............................1922

MISSAL / BROQUÉIS                SEMANA DE ARTE MODERNA

Cruz e Sousa

• Os Sertões, de Euclides da Cunha
• Canaã, de Graça Aranha
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• Jean Moreás: O público devia perceber a relação entre a realidade aparente
e as essências, vivendo uma experiência sensorial semelhante à do artista.

• O Eu-profundo.

• Pessimismo, dor de existir.

• Linguagem do Simbolismo: caleidoscópio de imagens e sons.

• Mistério, espiritualismo e misticismo.
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• Antimaterialismo, antirracionalismo

• Interesse pelo noturno, pelo mistério e pela morte
(sublimação).

• afirmação da prioridade do mistério sobre a ciência.

• Os simbolistas foram chamados nefelibatas.

• Conhecimento intuitivo e sensorial da realidade.

• Desinteresse pelo social, quase alienação.
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