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Apolo e as ninfas – François Giraud
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CARACTERÍSTICAS / ESTILO / TEMAS
Objetividade:
contenção emocional
• Perfeccionismo formal:
métrica rígida
apuro nas rimas
• Linguagem rebuscada:
vocabulário culto
inversões sintáticas
• Retomada da cultura clássica
• Caráter descritivo
• Estética da Arte pela Arte:

descomprometimento social
a poesia voltada para si mesma (metalinguagem)
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OLAVO BILAC (1865-1918)
•O mais destacado do Parnasianismo (retorno
ao clássico).
•O Parnasianismo foi de pouco destaque na
Europa, mas ganhou repercussão no Brasil.
•Poesia de elevado valor vocabular e elevada
técnica.
• O poeta: ourives da linguagem e um monge.
• Estudou Medicina e Direito. Destacou-se como poeta, Jornalista
e educador. Profissional das letras.
• POESIAS (1888) – Parnasianismo.
• Depois produziu poesias de temas nacionalistas e sensuais.
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A UM POETA
Longe do estéril turbilhão da rua,
Beneditino, escreve! No aconchego
Do claustro, 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.
Não se mostre na fábrica o suplício
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.
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PROFISSÃO DE FÉ
Invejo o ourives quando escrevo:
Imito o amor
Com que ele, em ouro, o alto-relevo
Faz de uma flor.

Por isso, corre, por servir-me,
Sobre o papel
A pena, como em prata firme
Corre o cinzel.
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Torce, aprimora, alteia, lima
A frase; e, enfim,
No verso de ouro engasta a rima,
Como um rubim.

Quero que a estrofe cristalina,
Dobrada ao jeito
Do ourives, saia da oficina
Sem um defeito.
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E horas sem conto passo, mudo,
O olhar atento,
A trabalhar, longe de tudo
O pensamento.
Porque o escrever - tanta perícia,
Tanta requer,
Que oficio tal... nem há notícia
De outro qualquer.
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RAIMUNDO CORREIA (1859 -1911)
• Forma com Olavo Bilac e Alberto de Oliveira, a “Tríade
Parnasiana”.
• Momento diferente no Parnasianismo: a pesquisa da
linguagem.
•1ª fase: influências românticas Primeiros Sonhos (1879)
•2ª fase: influências parnasianas Sinfonias (1883) e Versos e Versões
(1887), marcada pelo pessimismo de Schopenhauer.
•3ª fase: pré-simbolista que busca o refúgio na metafísica e na religião;
apresenta pesquisa em musicalidade e sinestesia
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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!
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!
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ALBERTO DE OLIVEIRA (1859-1937)
• Poesia fria, objectual e intelectualizada.
• Linguagem marcada pelo preciosismo formal e linguístico.

• Defendia a “Arte pela Arte”.
• Foi o mais parnasiano dos parnasianos.
• Poesia intensamente descritiva.

• 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).
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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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