
 

 

Tarefa 15 professor Sinval 
 
- Leia e responda 
 
Pondera agora com mais attenção a formosura de D. Angela. 
 
Não vira em minha vida a formosura, 
Ouvia falar nela cada dia, 
E ouvida me incitava, e me movia 
A querer ver tão bela arquitetura. 
 
Ontem a vi por minha desventura 
Na cara, no bom ar, na galhardia 
De uma Mulher, que em Anjo se mentia, 
De um Sol, que se trajava em criatura. 
 
Matem-me (disse então vendo abrasar-me) 
Se esta a cousa não é, que encarecer-me. 
Sabia o mundo, e tanto exagerar-me. 
 
Olhos meus (disse então por defender-me) 
Se a beleza hei de ver para matar-me, 
Antes, olhos, cegueis, do que eu perder-me. 
 

Gregório de Matos 
 
01. Os tercetos do soneto confirmam ou negam o desejo do eu-lírico de realizar o desejo amoroso revelado nos 

quartetos? Justifique: 
 
02. O último verso representa a síntese do soneto. Comente-a: 
 
03. Destaque do poema exemplos de metáfora, hipérbole, antítese e hipérbato: 
 
- Leia e responda 
 
Soneto LXXII 
 
Já rompe, Nise, a matutina aurora 
O negro manto, com que a noite escura, 
Sufocando do Sol a face pura, 
Tinha escondido a chama brilhadora. 
 
Que alegre, que suave, que sonora, 
Aquela fontezinha aqui murmura! 
E nestes campos cheios de verdura 
Que avultado o prazer tanto melhora! 
 
Só minha alma em fatal melancolia, 
Por te não poder ver, Nise adorada, 
Não sabe inda, que coisa é alegria; 
 
E a suavidade do prazer trocada, 
Tanto mais aborrece a luz do dia, 
Quanto a sombra da noite lhe agrada. 
 

Cláudio Manuel da Costa 
 
04. No Soneto LXXII, os quartetos realçam a luz e apresentam o bucolismo. Os tercetos retratam o estado 

de espírito do eu lírico. Destaque as expressões que identificam o bucolismo: 
 
05. Caracterize o estado de espírito do eu lírico no soneto LXXII: 
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06. 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 LXXII tem o mesmo significado que a antítese típica do 
Barroco? Justifique: 

 
- Leia e responda 
 
Amor e Medo 
 
Quando eu te vejo e me desvio cauto 
Da luz de fogo que te cerca, ó bela, 
Contigo dizes, suspirando amores: 
— "Meu Deus! que gelo, que frieza aquela!" 
 
Como te enganas! meu amor, é chama 
Que se alimenta no voraz segredo, 
E se te fujo é que te adoro louco... 
És bela — eu moço; tens amor, eu — medo... 
 
Tenho medo de mim, de ti, de tudo, 
Da luz, da sombra, do silêncio ou vozes. 
Das folhas secas, do chorar das fontes, 
Das horas longas a correr velozes. 
 
O véu da noite me atormenta em dores 
A luz da aurora me enternece os seios, 
E ao vento fresco do cair cias tardes, 
Eu me estremece de cruéis receios. 
(...) 
No fogo vivo eu me abrasara inteiro! 
Ébrio e sedento na fugaz vertigem, 
Vil, machucara com meu dedo impuro 
As pobres flores da grinalda virgem! 
 
Vampiro infame, eu sorveria em beijos 
Toda a inocência que teu lábio encerra, 
E tu serias no lascivo abraço, 
Anjo enlodado nos pauis da terra. 
 
Depois... desperta no febril delírio, 
— Olhos pisados — como um vão lamento, 
Tu perguntaras: que é da minha coroa?... 
Eu te diria: desfolhou-a o vento!... 
 
Oh! não me chames coração de gelo! 
Bem vês: traí-me no fatal segredo. 
Se de ti fujo é que te adoro e muito! 
És bela — eu moço; tens amor, eu — medo!... 
 

Casimiro de Abreu 
 
07. Os versos de Amor e Medo apresentam no início uma antítese que opõe o eu-lírico à amada. Identifique-a 

e explique-a: 
 
08. O medo do eu-lírico é o mesmo do Barroco? Justifique. 
 
09. Explique o motivo do medo do eu-lírico: 
 
10. O sentimento do eu-lírico pela amada é sincero? Justifique: 
 


