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Lista 08 – Atividades 

 

01. Com relação ao Parnasianismo, são feitas as seguintes afirmações. Julgue os itens, 
I. Pode ser considerado um movimento antirromântico 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. 
 

a) Apresente a sequência de C(certo) e E(errado) 
b) Justifique o(s) errado(s), caso haja algum. 

 
02. 

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 espirito 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! 

CORREIA, R.  
 

Coerente com a proposta parnasiana de cuidado formal e racionalidade na condução temática, o soneto 
de Raimundo Correia reflete sobre a forma como as emoções do indivíduo são julgadas em 
sociedade. Explique a ideia principal do poema. 

 
03. São características parnasianas: 

a) perfeição formal, preciosismo linguístico, objetivismo e desprezo pela arte útil. 
b) preocupação excessiva com a forma, análise determinista do homem, subjetivismo e 

universalismo. 
c) desprezo pela forma requintada, preocupação político-social, objetivismo e individualismo. 
d) forma requintada, “arte-sugestão”, subjetivismo exacerbado e análise psicológica do homem. 
e) impassibilidade (distanciamento das emoções), “poesia científica”, pessoalidade e tematização da 

natureza. 
 

Identifique se há alguma alternativa errada, justificando o porquê do erro. 
 
04. Tendo em vista as características que nortearam a estética parnasianista, leia atentamente o poema 

que segue e depois o analise, procurando evidenciar tais pressupostos por meio de exemplos extraídos 
do próprio poema: 

 

Vaso Chinês 
Estranho mimo aquele vaso! Vi-o, 
Casualmente, uma vez, de um perfumado 
Contador sobre o mármor luzidio, 
Entre um leque e o começo de um bordado. 
Fino artista chinês, enamorado, 
Nele pusera o coração doentio 
Em rubras flores de um sutil lavrado, 

Na tinta ardente, de um calor sombrio. 
Mas, talvez por contraste à desventura, 
Quem o sabe?... de um velho mandarim 
Também lá estava a singular figura. 
Que arte em pintá-la! A gente acaso vendo-a, 
Sentia um não sei quê com aquele chim 
De olhos cortados à feição de amêndoa. 
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