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Augusto dos Anjos: Augusto dos Anjos: Augusto dos Anjos: Augusto dos Anjos: poeta de muitas facespoeta de muitas facespoeta de muitas facespoeta de muitas faces    
    

O poeta Augusto dos AnjosAugusto dos AnjosAugusto dos AnjosAugusto dos Anjos, nunca é demais enfatizar, produziu textos de grande originalidade. A multiplicidade 

de interesses intelectuais do autor – por Ciências Naturais, Química, Mitologia, Matemática, Religião, Geografia, Filosofia 

e Física – proporcionou-lhe uma ótica muito peculiar e cheia de influências. Considerado por alguns como poeta 

simbolista, Augusto dos Anjos é na verdade representante de uma experiência única na literatura universalexperiência única na literatura universalexperiência única na literatura universalexperiência única na literatura universal: a união do 

Simbolismo e, em aspectos formais, do Parnasianismo, com o cientificismo naturalista e o Expressionismo filosófico. Por 

isso, dado o caráter sincrético de sua poesia, convém situá-lo entre os Pré-Modernistas.  

Os poemas de sua única obra, EuEuEuEu    (1912), chocam pela agressividade do vocabulário e pela visão dramaticamente 

angustiante da matéria, da vida e do cosmos. Compõem sua linguagem termos até então considerados antipoéticos, como 

escarro, verme, germe, etc. Os temas são igualmente inquietantes: a prostituta, as substâncias químicas que compõem o 

corpo humano, a decrepitude dos cadáveres, os vermes, o sêmen, entre outros.  

Além dessa “camada científica”, há na poesia do autor a dor de ser dos simbolistas, marcada por anseios e 

angústias existenciais, provável influência do pessimismo do filósofo alemão Arthur Schopenhauer.  

Para o poeta, não há Deus nem esperança; há apenas a supremacia da ciência quanto ao homem, as substâncias e 

energias do universo que o geraram, compondo a matéria de que ele é feito – carne, sangue, instinto, células –, tudo 

fatalmente se arrasta para a podridão e para a decomposição, para o mal e para o nada.  

Em síntese, a poética de Augusto dos AnjosAugusto dos AnjosAugusto dos AnjosAugusto dos Anjos é caracterizada pela união de duas concepções de mundo distintas: de 

um lado, a objetividade do átomo; de outro, a dor cósmica, que busca descobrir o sentido da existência humana. 

Observaremos alguns desses procedimentos nos poemas abaixo, que foram analisados em nossas aulas (ambos retirados da 

obra Eu e outros poemas. 30. ed. Rio de Janeiro: Livraria São José, 1965, páginas 146 e 60). Em seguida, amplie seus 

conhecimentos com algumas questões que elaborei conforme a análise que fizemos. Por fim, confira seu desempenho nas 

respostas que construí e aprecie mais uma de suas obras-primas, o poema chamado O Deus-Verme.       

 

Versos íntimos 

 
Vês?! Ninguém assistiu ao formidável 

Enterro de tua última quimera. 

Somente a ingratidão – esta pantera 

Foi tua companheira inseparável! 

 

Acostuma-te à lama que te espera! 

O homem, que, nesta terra miserável, 

Mora, entre feras, sente inevitável 

Necessidade de também ser fera. 

 

Toma um fósforo. Acende teu cigarro! 

O beijo, amigo, é a véspera do escarro. 

A mão que afaga é a mesma que apedreja. 

 

Se a alguém causa inda pena a tua chaga, 

Apedreja essa mão vil que te afaga, 

Escarra nessa boca que te beija. 

Psicologia de um vencido 

 
Eu, filho do carbono e do amoníaco, 

Monstro de escuridão e rutilância, 

Sofro, desde a epigênesis da infância, 

A influência má dos signos do zodíaco. 

 

Profundissimamente hipocondríaco, 

Este ambiente me causa repugnância... 

Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia 

Que se escapa da boca de um cardíaco. 

 

Já o verme – este operário das ruínas – 

Que o sangue podre das carnificinas 

Come, e à vida em geral declara guerra, 

 

Anda a espreitar meus olhos para roê-los, 

E há-de deixar-me apenas os cabelos, 

Na frialdade inorgânica da terra!
 

 

1.1.1.1. A linguagem dos poemas surpreende e modifica uma tradição literária da poética brasileira, em grande parte 

construída com base em sentimentalismo, delicadezas, sonhos e fantasias.  

a)a)a)a) Destaque dos textos vocábulos empregados poeticamente por Augusto dos Anjos e tradicionalmente 

considerados antipoéticos. 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 
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b)b)b)b) No caso do poema Psicologia de um vencido, de que área do conhecimento humano provêm esses vocábulos? 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

2. 2. 2. 2. O poema Psicologia de um vencido pode ser dividido em duas partes: a primeira trata do próprio eu lírico; a segunda, 

da morte. 

 a)a)a)a) Como o eu lírico encara a vida e a si mesmo nas duas primeiras estrofes? 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 b)b)b)b) Que enfoque é dado à morte nas duas últimas estrofes? 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

3. 3. 3. 3. O título Psicologia de um vencido é uma espécie de síntese das ideias do poema. Justifique-o. 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

4. 4. 4. 4. Identifique no texto Psicologia de um vencido ao menos uma característica naturalista e outra simbolista.        

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

5. 5. 5. 5. Os dois textos indicam claramente a visão de mundo de Augusto dos Anjos e o destino a que está sujeita toda a 

Humanidade. 

 a) a) a) a) Explique essa visão de mundo. 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 b) b) b) b) Qual o destino que o poeta traça para si e para o ser humano?  

____________________________________________________________________________________________________ 

 

6. 6. 6. 6. As expressões que se referem à vida e à morte e a expressão que metaforiza o “beijo” revelam a concepção de vida e de 

amor do poeta. Explique por quê. 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 
O Deus-Verme 

 

Fator universal do transformismo, 

Filho da teleológica matéria, 

Na superabundância ou na miséria, 

Verme – é o seu nome obscuro de batismo. 

 

Jamais emprega o acérrimo exorcismo 

Em sua diária ocupação funérea, 

E vive em contubérnio com a bactéria, 

Livre das roupas do antropomorfismo. 

 

Almoça a podridão das drupas agras, 

Janta hidrópicos, rói vísceras magras 

E dos defuntos novos incha a mão... 

 

Ah! Para ele é que a carne podre fica, 

E no inventário da matéria rica 

Cabe aos seus filhos a maior porção! 

 

teleológica: (Filosofia) diz-se de argumento, 
conhecimento ou explicação que relaciona um fato 
com sua causa final. 
acérrimo: muito acre, ácido, amargo. 
contubérnio: camaradagem, familiaridade, vida em 
comum. 
antropomorfismo: atribuição de características e 
comportamentos típicos da condição humana às 
formas inanimadas da natureza ou aos seres vivos 
tradicionais. 
drupas: frutos carnosos, como o pêssego e a manga. 
agras: terrenos cultiváveis.  
hidrópicos: que ou aqueles que se caracterizam por 
inchação ou retenção de líquido. 

vísceras: entranhas. 
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Gabarito (confira atentamente! A elaboração de uma resposta é tão importante quanto a própria resposta): 
 
1. 
a) Lama, cigarro, escarro, carbono, amoníaco, epigênesis, hipocondríaco, verme, repugnância, cardíaco, podre, 
carnificinas, inorgânica. 
b) Provém da ciência, particularmente da Química e da Medicina. 
2.  
a) Vê a vida e a si mesmo de forma pessimista, pois entende que o homem é matéria, química, e considera que tudo 
caminha para a destruição. 
b) A morte é considerada o destino final e fatal de toda forma de vida. Cabe ressaltar também a crueza do 
tratamento dado à morte, representada pela imagem do verme a comer “sangue podre”. 
3.  
Embora o título contenha a palavra Psicologia, o poema detém-se a tratar, principalmente, da matéria das 

substâncias químicas que forma o eu, evitando maior introspecção. Apesar disso, é possível constatar, 
psicologicamente, o negativismo interior do eu lírico, que se considera “vencido” em virtude da fragilidade física do 
ser humano e da força implacável da morte, simbolizada no verme que, por fim, é o vencedor. 
4. 
A característica naturalista do poema está no cientificismo; a característica simbolista encontra-se na visão 
decadentista do eu lírico sobre a vida e na construção de imagens carregadas de simbologia. 
5. 
a) Trata-se de uma visão de mundo profundamente pessimista/materialista: o homem é uma “matéria”; está 
condenado ao sofrimento, à solidão, à decomposição, à morte absoluta. 
b) Para o poeta, o ser humano só tem um destino: ser corroído pelos vermes. 
6. 
Vida, amor e morte não passam por nenhuma idealização; são retratados de uma perspectiva 
determinista/evolucionista; na sociedade, vence o mais forte, o mais agressivo. Decorre desse processo a inevitável 
“necessidade de também ser fera”, de agir sem sentimentos, apenas movido por instintos. 
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Boas leituras e bons estudos!  

Prof. Marcelo Henrique 


