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Parnasianismo e Simbolismo 
 

O Parnasianismo e o Simbolismo surgiram na França em 1866 com a 
publicação da revista Parnasse Contemporain. 

As duas escolas literárias têm ideologias opostas, mas ambas compartilham a 
preocupação com a linguagem e apresentam um refinamento formal. Assim, 
confira abaixo as características de cada uma delas e entenda suas principais 
diferenças. 

Simbolismo 
Os escritores do Simbolismo eram representantes de um grupo social contrário 
ao cientificismo inseridos na segunda metade do século XIX. O objetivo 
principal era o resgate das características do Romantismo. 

Os principais representantes do Simbolismo europeu estavam na escola 
francesa: Rimbaud, Mallarmé e Verlaine. 

Características do Simbolismo 
• Subjetivismo 
• Linguagem vaga e fluída 
• Preferência do soneto 
• Misticismo e realidade 
• Pessimismo 
• Interesse pelas zonas profundas da mente 
• Gosto pelo mistério e a morte 
• Retomada de elementos da tradição romântica 
• Linguagem precisa 
• Linguagem objetiva 
• Linguagem culta 
• Racionalismo 

Poesia Simbolista 
A poesia simbolista utilizava uma linguagem contrária ao objetivismo do 
Realismo. Assim, sugeria a realidade se utilizando de símbolos, metáforas, 
sinestesias e recursos sonoros. O objetivo era reproduzir o mundo interior, sem 
lógica, anti-social e intuitivo. 

Parnasianismo 

https://www.todamateria.com.br/simbolismo-caracteristicas-e-contexto-historico/


O Parnasianismo defendia o princípio da "arte pela arte". Os poetas dessa 
escola literária acreditava que não era meta da poesia retratar os problemas 
sociais e humanos, mas alcançar a perfeição. 

Características do Parnasianismo 
• Arte pela arte 
• As rimas na poesia parnasiana são raras 
• Vocabulário é culto 
• Preferência pelo soneto e descrições 
• Presença da mitologia greco-latina 

Poesia Parnasiana 
A poesia parnasiana propunha um retorno ao clássico, o belo na arte e a 
perfeição formal. Primava pelos sentimentos contidos e temas como a 
natureza, o amor, o tempo e objetos de arte. 
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ORA (DIREIS) OUVIR ESTRELAS! 
 

"Ora (direis) ouvir estrelas! Certo 

Perdeste o senso!" E eu vos direi, no entanto, 

Que, para ouvi-Ias, muita vez desperto 

E abro as janelas, pálido de espanto... 

 

E conversamos toda a noite, enquanto 

A via láctea, como um pátio aberto, 

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

Inda as procuro pelo céu deserto. 

 

Direis agora: "Tresloucado amigo! 

Que conversas 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." 
 


