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Lista 08 – Gabarito 

 
01. 

a) CEC 
b) item II está incorreto, porque os parnasianos prezavam pelo rigor formal e a perfeição estética, 

não havendo características contrastantes sobre esse “fazer artístico”. 
 
02.O soneto apresenta uma temática que foge da impessoalidade parnasiana, apresentando um 

posicionamento mais reflexivo sobre os indivíduos e o mascaramento de suas relações. Além disso, o 
eu lírico não sugere o compartilhamento de emoções e sim, a transparência dos sentimentos. 

 
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. 
 
Apenas a alternativa “A” está totalmente correta. 
B – não existem nem a análise determinista do homem (naturalismo) e tão pouco o subjetivismo como 
regra. 
C – nenhum dos itens compõe elementos parnasianos. 
D – na poesia, tais elementos como subjetivismo exacerbado e análise psicológica do homem, estão 
presentes no Romantismo. 
E – não existe no movimento parnasiano a presença científica, tão pouco pessoal e uso da natureza 
como algo essencial.  

 
04. Ao analisarmos o poema em questão, sobretudo no que se refere à estética, constatamos, 

evidentemente, que se trata de um soneto, composto por dois quartetos (estrofes com quatro versos) 
e dois tercetos (estrofes com três versos). Aspecto esse que simbolizou uma das principais 
características da estética em questão – o retorno aos moldes clássicos, mais precisamente à 
Antiguidade clássica. Outro aspecto, que também demonstra essa preocupação com o culto à forma, 
diz respeito à posição das rimas, uma vez dispostas de forma cruzada. 
Além disso, bem ao gosto parnasianista, temos a linguagem, uma vez representada no poema como 
uma espécie de trabalho de ourivesaria, adornada, trabalhada, rica, voltada para um intenso 
preciosismo linguístico. O fato de a poesia não expressar nenhuma representatividade para o poeta, 
ele mesmo, dotado de uma impassibilidade nítida, parece se mostrar alheio, neutro à realidade a qual 
pinta, mesmo porque faz uso de um objeto (ora representado pelo vaso) para representar uma visão 
acerca do universo propriamente dito 

 


