
 

 

Tarefa 11 professor Sinval 
 
- Leia e responda 
 
Soneto XCVIII  
 
Destes penhascos fez a natureza  
O berço em que nasci: oh! quem cuidara  
Que entre penhas tão duras se criara  
Uma alma terna, um peito sem dureza!  
 
Amor, que vence os tigres, por empresa  
Tomou logo render-me; ele declara  
Contra o meu coração guerra tão rara,  
Que não me foi bastante a fortaleza.  
 
Por mais que eu mesmo conhecesse o dano,  
A que dava ocasião minha brandura,  
Nunca pude fugir ao cego engano:  
 
Vós, que ostentais a condição mais dura,  
Temei, penhas, temeis, que Amor tirano,  
Onde há mais resistência, mais se apura. 

Cláudio Manoel da Costa  
 
01. O soneto representa o bucolismo e o pastoralismo artificiais da poesia neoclássica? Justifique. 
 
02. Caracterize o estado de espírito do eu lírico no soneto. 
 
03. A relação entre o eu-lírico e a paisagem é de contraste, representada pela antítese entre a alegria do 

campo e a tristeza do eu. A antítese do soneto tem o mesmo significado que a antítese típica do Barroco? 
Justifique: 

 
04. A interação do eu-lírico com  a natureza é típica da poesia neoclássica? Justifique. 
 
05. A escola literária de Cláudio M. da Costa denomina-se Neo Classicismo, por retomar, obviamente, aspectos 

do Classicismo. Enumere os aspectos clássicos presentes na estrutura dos textos: 
 
Texto para as questões: 
Eu, Marília, não sou algum vaqueiro, 
que viva de guardar alheio gado, 
de tosco trato, de expressões grosseiro, 
dos frios gelos e dos sóis queimado. 
Tenho próprio casal e nele assisto; 
dá-me vinho, legume, fruta, azeite; 
das brancas ovelhinhas tiro o leite, 
e mais as finas lãs, de que me visto. 
Graças, Marília bela. 
graças à minha Estrela! 
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06. Comente as características físicas e sociais do pastor Dirceu: 
 
07. Caracterize o espaço em que o pastor Dirceu vive: 
 
08. Os versos correspondem á realidade vivida pelo autor? Explique: 
 
09. Cite os aspectos que tornam os versos líricos: 
 
10. Inutilia truncat é o princípio árcade que se refere também à linguagem, o culto à simplicidade em 

oposição ao rebuscamento do Barroco. Reconheça essa característica nos versos: 


