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RESUMO  

 

O tema desta pesquisa é relevante uma vez que se propõe a apresentar uma análise de parte da 

obra de Augusto dos Anjos, que possa ser utilizada como exemplo e contribua para a 

compreensão e para a construção de sentido dos poemas. O objetivo foi realizar uma análise das 

figurações animalescas presentes na obra “Eu”, composta por 58 poemas, dentre os quais 43 

sonetos. Nesta análise, foram observados o processo de construção e os elementos temáticos dos 

poemas “O morcego”, “A um carneiro morto”, “Asa de corvo”, “O corrupião” e “Versos a um 

cão”, o quais têm a figura animal como representante da temática. Inicialmente, foi feito o 

levantamento e a leitura de estudos acadêmicos que tratam da vida e da obra de Augusto dos 

Anjos. A ideia foi tomar conhecimento do tipo de abordagem que o poeta recebe daqueles que 

se propõem a estudá-lo; como são inúmeros os trabalhos, apenas quatro foram consultados para 

esta pesquisa. Em seguida, foi reunida a fortuna crítica que permitiu a fundamentação teórica, 

mas que também foi selecionada devido ao grande número de autores. O passo seguinte foi a 

leitura e releitura do “Eu”, com a finalidade de identificar e selecionar os poemas que melhor 

atendessem ao tema aqui delimitado, o que resultou no corpus formado pelos referidos poemas. 

Por fim, foram realizadas as análises dos poemas elencados, partindo da observação dos 

elementos presentes na superfície textual até chegar à abordagem da estrutura mais profunda dos 

textos, a exemplo dos ensinamentos de Antônio Cândido em “Na sala de aula”. 

 

Palavras-chave: Augusto dos Anjos. Figurações Animalescas. Poemas. Sonetos. Temática. 

Construção de Sentido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The theme of this research is relevant since it proposes to present an analysis of part of the literary 

work of Augusto dos Anjos, which can be used as an example and contributes to the 

understanding and construction of meaning of the poems. The objective was to perform an 

analysis of the animal figurations present in the literary work "Eu", composed by 58 poems, 

among them 43 sonnets. In this analysis, the construction process and the thematic elements of 

the poems "O morcego", "A um carneiro morto", "Asa de corvo", "O corrupião" and "Versos a 

um cão" were observed, which have the figure animal as representative of the theme. Initially, it 

was made the survey and the reading of academic studies that deal with the life and work of 

Augusto dos Anjos. The idea was to become aware of the type of approach that the poet receives 

from those who propose to study it; as there are numerous works, only four were consulted for 

this research. Then came the critical fortune that allowed the theoretical foundation, but which 

was also selected due to the large number of authors. The next step was to read and re-read the 

"Eu", with the purpose of identifying and selecting the poems that best meet the theme delimited 

here, which resulted in the corpus formed by the mentioned poems. Finally, the analyzes of the 

listed poems were carried out, starting from the observation of the elements present in the textual 

surface until arriving at the approach of the deeper structure of the texts, like the teachings of 

Antônio Cândido in "Na sala de aula". 

 

Key words: Augusto dos Anjos. Animal Figurations. Poems. Sonnets. Theme. construction of 

meaning. 
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Introdução 

 

A proposta deste trabalho foi a de realizar uma análise das figurações animalescas 

presentes nos poemas de Augusto dos Anjos, explorando seu processo de construção e seus 

elementos temáticos, de modo aprimorar a construção de sentidos, para, a partir dos exemplos 

de análise, contribuir para o processo compreensão e aceitação da obra. 

A obra “Eu” é composta por 58 poemas, dentre os quais 43 são sonetos. Dentre estes 

sonetos, para compor o corpus deste trabalho, foram selecionados cinco que têm a figura 

animal como representante da temática. Os critérios utilizados na seleção dos textos serão 

oportunamente explicitados. 

O primeiro contato com os poemas de Augusto dos Anjos ocorre no Ensino Médio, 

normalmente quando se estuda um momento da Literatura Brasileira que se convencionou 

chamar de Pré-Modernismo. Neste ponto, já começam as divergências, pois o autor é 

classificado ou como pré-moderno, ou como simbolista, ou como parnasiano ou como 

surrealista. Não obstante, é possível encontrar em sua obra traços de todos estes momentos, 

sem que seja possível apontar um ou outro como o mais adequado. Aqueles que resolvem 

seguir o caminho das Letras têm um segundo contato quando estudam sobre o poeta na 

graduação. Em ambos, o estudo dos poemas parece limitar-se à simples leitura, sem um 

aprofundamento para a construção de sentido. Esta percepção, equivocada ou não, motivou a 

escolha deste tema.  

Augusto dos Anjos utilizou em seus poemas uma linguagem diferente da que se 

entendia como apropriada para o fazer poético e as explicações para tal uso ainda precisam 

ser aprofundadas. Esta linguagem representa uma barreira para os leitores menos 

familiarizados com este tipo de texto e provoca certa rejeição à poesia de Augusto dos Anjos. 

Além disso, os estudos sobre a obra do poeta, apesar da grande contribuição, pouco abordaram 

a análise do seu discurso ou a sua produção de sentido. Sendo assim, há o desafio de se realizar 

uma análise que dê conta de transpor tal barreira e facilitar a leitura dos textos.  

Por conta disto, o entendimento é que este tema se mostra relevante uma vez que se 

propõe a apresentar uma análise de parte da obra de Augusto dos Anjos, que possa ser utilizada 

como exemplo e contribua para a compreensão e para a construção de sentido dos poemas. 

Uma vez composto o corpus, a realização deste trabalho norteou-se pela seguinte 

metodologia: inicialmente, foi feito o levantamento e a leitura de estudos acadêmicos que 

tratam da vida e da obra de Augusto dos Anjos. A ideia foi tomar conhecimento do tipo de 
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abordagem que o poeta recebe daqueles que se propõem a estudá-lo; como são inúmeros os 

trabalhos, apenas quatro foram consultados para esta pesquisa. Em seguida, foi reunida a 

fortuna crítica que permitiu a fundamentação teórica, mas que também foi selecionada devido 

ao grande número de autores. O passo seguinte foi a leitura e releitura do “Eu”, com a 

finalidade de identificar e selecionar os poemas que melhor atendessem ao tema aqui 

delimitado, o que resultou no corpus formado pelos poemas “O morcego”, “A um carneiro 

morto”, “Asa de corvo”, “O corrupião” e “Versos a um cão”. Por fim, foram realizadas as 

análises dos poemas elencados, partindo da observação dos elementos presentes na superfície 

textual até chegar na abordagem a estrutura mais profunda dos textos, a exemplo dos 

ensinamentos de Antônio Cândido em “Na sala de aula”. Isto posto, resta apresentar a divisão 

dos capítulos. 

O primeiro capítulo traz uma breve apresentação da obra de Augusto dos Anjos, por 

meio da qual são apontadas algumas características observadas por Bosi e Proença, entre elas 

a proximidade de alguns poemas com a obra de Baudelaire com poetas do expressionismo 

alemão, além de informações referentes as várias edições da obra. 

O segundo capítulo elenca os critérios que foram utilizados para selecionar o corpus, 

os quais tiveram como norteadores a forma, no caso o soneto, e a presença de animais como 

representantes da temática abordada no poema. 

O terceiro capítulo aborda quatro trabalhos acadêmicos que tiveram como título “O 

positivismo na obra de Augusto dos Anjos”, “A questão da religiosidade em Augusto dos 

Anjos”, “Acrítica e a obra de Augustos dos Anjos” e “O lamento dos oprimidos em Augusto 

dos Anjos”. Em alguns casos, houve a concordância com a proposta deste trabalho e, em 

outros, houve ideias contrastantes, as quais foram oportunamente comentadas. 

O quarto parágrafo explora a fortuna crítica formada, especialmente, pelos 

pensamentos de Antônio Arnoni Prado, Anatol Rosenfeld, Sérgio Alcides e Ferreira Gullar. 

É preciso deixar claro que estes não foram os únicos críticos estudados para este trabalho, pois 

no decorrer deste a voz de vários outros estudiosos se faz presente. Ocorreu que, neste 

capítulo, os referidos críticos foram amplamente explorados por conta da especificidade de 

seus escritos, que se mostraram mais alinhados com a proposta deste trabalho. 

O quinto parágrafo apresenta a proposta de análise adotada, que foi aquela apresentada 

por Antônio Cândido. Já o sexto parágrafo apresenta as análises realizadas, segundo a proposta 

de “Na sala de aula”, e faz uma comparação do eu lírico nos cinco poemas analisados. 

Finalmente, nas considerações finais, alguns tópicos do trabalho são retomados para a 

apresentação de uma síntese de tudo que foi abordado no trabalho. 
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1 Uma breve apresentação da obra de Augusto dos Anjos 

 

A composição poética de Augusto dos Anjos não se resume ao único livro, o “Eu”, 

publicado em vida pelo poeta com recursos próprios, pois este apresentou ao público da época 

apenas 58 poemas selecionados pelo poeta, dos quais 43 na forma do soneto. A obra toda conta 

com pelo menos mais 85 poemas, os quais foram postumamente publicados nas dezenas de 

edições1 que se seguiram. O crítico Órris Soares2 foi um dos responsáveis pela publicação dos 

referidos poemas. O grande número de edições comprova a popularidade que a obra de 

Augusto dos Anjos conquistou. Segundo Gullar (2016)3, os 1000 volumes impressos da edição 

de 19284 foram vendidos em apenas 15 dias. Mas o que explica esta popularidade, uma vez 

que o fazer poético de Augusto dos Anjos teve como resultado uma literatura que contrariou 

tudo – ou quase tudo - o que se considerava válido na arte literária da época, ou seja, tudo o 

que contrariava a chamada literatura “sorriso da sociedade”5. De acordo com Bosi6, foi 

justamente esta característica a responsável pela boa recpção da obra: 

 

Essa popularidade deve-se ao caráter original, paradoxal, até mesmo 

chocante de sua linguagem, tecida de vocábulos esdrúxulos e animada de 

uma virulência pessimista sem igual em nossas letras. Trata-se de um poeta 

poderoso, que deve ser mensurado por um critério estético extremamente 

aberto que possa reconhecer, além do “mal gosto” do vocabulário rebuscado 

e científico, a dimensão cósmica e a angústia moral de sua poesia. 

 

Parece evidente que aquele público leitor, formado por pessoas comuns, isto é, sem 

formação literária e, portanto, sem o “critério estético extremamente aberto” proposto por 

                                                           
1 De acordo com o Professor Francisco Foot Hardman em “Augusto dos Anjos e o Anti-tropicalismo”, 
“registraram-se cerca de 50 edições diferentes de Eu”. 
 
2 Orris Soares é um dos críticos apologéticos ou impressionistas que serão abordados no decorrer 
deste trabalho. Alguns estudos apontam que ele foi amigo de Augusto do Anjos; no entanto, a 
pesquisadora Maria Olívia Garcia Ribeiro de Arruda afirma em sua tese de Doutorado que Orris não 
passou de um simples colega do poeta que o teria, inclusive, ridicularizado em jornais da época. 
 
3 GULLAR, Ferreira. Augusto dos Anjos ou Morte e Vida Nordestina, 1975. In: ANJOS, Augusto dos. 
Toda Poesia de Augusto dos Anjos. 5 ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2016. 
 
4 Quando a esta informação, o Professor Francisco Foot Hardman afirma que foram 3000 exemplares. 
 
5 A expressão literatura “sorriso da sociedade” foi proposta por Afrânio Peixoto, segundo José Paulo 
Paes (1985, p. 83). 
 
6 BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. São Paulo: Cultrix, 1970. p. 287-288. 
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BOSI, reconheceu, em Augusto dos Anjos, “a dimensão cósmica e a angústia moral de sua 

poesia” e se identificou com ela. Ao mesmo tempo que esta dimensão cósmica e esta angústia 

moral aproximaram os leitores da obra, elas também confirmaram um diálogo claro dos 

poemas com as ideias de Spencer, Haeckel e Schopenhauer e com obras de outros poetas como 

Georg Trakl, Georg Heym, Gottfried Benn e Charles Baudelaire7, uma vez que o vocabulário 

científico, uma postura pessimista diante da realidade inevitável e a temática da putrefação da 

carne foram constantes em sua obra. Augusto dos Anjos parece ter assumido para si o papel 

de intérprete da realidade que, segundo seu ponto de vista, conduzia os seres vivos do nada ao 

nada, colocando o homem como o protagonista passivo desta jornada. Diante deste 

posicionamento perante a realidade humana, não houve espaço para temáticas como o amor 

ou qualquer outro tema a ele relacionado. 

Quanto à forma, é notório que o soneto predominou na obra de Augusto dos Anjos. 

Porém, ainda de acorodo com Bosi8, foi nos quartetos que se deu a forma ideal: 

 

O poeta do Eu é um poeta eloquente. O dramático das suas tensões, que às 

vezes tende para o trágico do inelutável, encontra forma ideal em quartetos 

de decassílabos fortemente cadenciados, em que são copiosos os versos 

sáficos, de manifesta sonoridade, as rimas ricas e as palavras raras e 

esdrúxulas. São versos que ficaram no ouvido de gerações de adolescentes, 

pois de adolescentes conservam um quê do pedantismo dos autodidatas 

verdes, em geral acerbos e solitários. 

 

Não obstante essa forma ideal, resultante da influência do Parnasianismo e fortemente 

marcada por um vocabulário científico e por palavras raras e esdrúxulas, a expressividade de 

Augusto dos Anjos foi tão intensa e original que justificou cada palavra que pudesse ser 

considerada apoética. Talvez apenas um vocabulário apoético fosse capaz de traduzir, na visão 

de Proença, “o que poderia ser, mas não é; o que poderia crescer, mas não cresceu, o que 

poderia ter vida, mas não teve, o que estacionou, o que ficou em potencial, nos primeiros 

estágios – o irrealizado”9. Mas este foi além, pois traduziu a condição humana na sua 

complexidade. 

Assim, as dimensões eleitas por Augusto dos Anjos permitiram a construção de sua 

                                                           
7 Os pensadores e os poetas em questão serão oportunamente abordados neste trabalho. 
 
8 Op. cit., p. 290. 
 
9 PROENÇA, Ivan Cavalcanti. O poeta do eu: um estudo sobre Augusto dos Anjos. 3.ed. Rio de Janeiro: 
José Olympio, 1980. p. 21. 
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linguagem, a  qual foi capaz de aproximar os opostos na sua condição universal, como 

complementos indissociáveis, como é o caso da vida e da morte, aspectos inerentes ao ser 

humano em sua essência. A aproximação destes elementos desdobrou-se na abordagem dos 

mais variados temas relacionados ao homem em sua realidade física, moral, social, religiosa, 

filosófica, enfim, em sua realidade como um todo, inclusive e notadamente em sua condição 

animal, guiada unicamente pelos instintos, o que também resultou na presença constante do 

animal (irracional) e do não humano nos poemas do Eu. 

Outro fator que não pode ser deixado de lado da obra de Augusto dos Anjos, e que 

também contribuiu muito com sua recepção, é a sonoridade quase que musical dos poemas, a 

qual foi alcançada com a habilidade do poeta em criar ritmos que o aproximaram de outros 

poetas, apesar de isto não ter sido uma preocupação sua, como afirma Proença10: 

 

Embora, também como mostraremos, talvez boa parte das razões seja 

justificada a partir da musicalidade, da sonoridade de que se vale o poeta, 

“compensando” o hermetismo e o cientificismo de seu vocabulário e de suas 

colocações ao nível temático ou problemático: combinações vocálicas 

virtuosas, sucessões consonantais simétricas, decassílabos com dois 

substantivos apenas, pluralizações, átonas sucessivas, mundo aliterante e o 

dos paroxítonos, etc. 

 

O fato é que o conjunto de fatores expostos fez de Augustos dos Anjos um dos maiores 

poetas da Literatura Brasileira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Ibidem, p. 22. 
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2 A Definição do Corpus Deste Trabalho 

 

A figura de animais não humanos sempre esteve presente em obras literárias de 

diferentes épocas, pois, segundo Maciel11, “as tentativas de sondagem da alteridade animal 

nunca deixaram de instigar a imaginação e a escrita de poetas e escritores de diferentes épocas 

e procedências”. A abordagem que cada escritor fez de tais figuras obedeceu mais às suas 

escolhas pessoais do que a uma determinação estética, pois o animal nunca foi um elemento 

de presença obrigatória nos textos literários. Mesmo no gênero fábula, em que é comum as 

personagens serem animais, esta obrigatoriedade não existe, uma vez que os objetos também 

podem ser personificados neste tipo de narrativa. 

A partir da análise desta presença não humana nas obras literárias, surgiram termos 

como “zooliteratura” e “zoopoética”, utilizados inicalmente por Jacques Derrida, os quais, de 

certa forma, mostram-se mais amplos que o termo bestiário, pois este limita-se a elencar as 

figuras animalescas, ao passo que aqueles ampliam a abordagem de tais figuras, uma vez que 

pressupõem “tanto o estudo teórico de obras literárias e estéticas sobre animais quanto a 

produção poética específica de um autor” (Maciel, 2016)12. Assim, a presença de animais não 

humanos e a consequente preocupação com tais animais fizeram surgir estudos que deram 

forma à questão da animalidade na literatura.  

No caso da produção literária de Augusto dos Anjos, a questão das figuras não 

humanas mostra-se mais complexa do que a questão da animalidade na literatura, pois estas 

figuras não se limitam aos animais que são entendidos como animais. Nos textos do poeta, as 

figuras não humanas também são representadas por termos como vermes, amebas, moscas, 

entre outros vinculados ao cientificismo e ao evolucionismo que norteavam as linhas de 

pensamento de sua época, as quais o levaram a colocar o homem e os animais na mesma 

condição de indivíduos sujeitos às leis naturais. Assim, a presença de animais não humanos 

na obra de Augusto dos Anjos é constante. Uma possível explicação para isto pode ser 

encontrada na afirmação de Proença13, segundo a qual “o problema das ideias do poeta, do 

pensamento do poeta” gira em torno de “IDEIAS ITERATIVAS / RECORRÊNCIAS. O que 

poderia, mas não chega a ser” e de “O IRREALIZADO. A angústia do apenas potencial”, 

fatores representados por, entre outros elementos, animais: 

                                                           
 
11 MACIEL, Maria Esther. Literatura e animalidade. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2016. 
12 Op. cit., p. 15. 
 
13 Op. cit., p. 30 e 32. 
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Pois bem, se destas primeiras considerações que estamos fazendo, quisermos 

partir para uma metodização deste tipo de obsessão, veremos que os animais, 

as crianças, as formas jovens, larva, bezerro, são elementos que justamente 

significam fase evolutiva ainda não realizada. E tudo com frequência 

extraordinária. 

 

Como já foi afirmado anteriormente, a produção literária de Augusto dos Anjos conta 

com pelo menos mais 85 poemas, além dos 58 do livro “Eu”. No entanto, para a realização 

deste trabalho, foram considerados apenas aqueles que compuseram a obra publicada em vida 

pelo poeta. Sendo assim, constatou-se que, dos 58 poemas em questão, 25 apresentam algum 

tipo de animal não humano, não sendo considerados aqui outros tipos de seres como larvas e 

vermes. Nestes poemas, os animais aparecem ora como um dos elementos de uma comparação 

que compõe o contexto da temática abordada, apresentando um papel secundário no poema, 

ora como figurações da própria temática, assumindo assim um papel central na composição 

poética. Como representantes das temáticas dos poemas, os animais mostram-se como figuras 

densas por apresentarem elevada carga expressiva, a qual só poderá ser desvendada por meio 

de uma análise mais atenta, a exemplo do que se verá oportunamente no decorrer deste 

trabalho. 

A escolha do corpus foi norteada por dois critérios distintos e, de certa forma, 

antagônicos. O primeiro foi a figuração animalesca como representante central da temática do 

poema, o que permitiu uma delimitação clara dos textos com esta característica. Convém 

ressaltar que a construção de tais figurações foi um dos fatores marcantes da linguagem 

poética de Augusto dos Anjos, a qual contribuiu com o rompimento do poeta com as 

convenções estéticas em vigor até então. O segundo critério está relacionado à forma, uma 

vez que todos os poemas selecionados apresentam-se como sonetos, lembrando que estes 

representam 43 dos 58 poemas da obra em questão. Por apresentar um caráter sintético, a 

temática abordada neste tipo de poema mostra-se bem delimitada, fazendo com que a figura 

animalesca que a representa fique claramente evidenciada. O antagonismo dos dois critérios 

aqui apresentados tem um aspecto quantitativo, pois o número de poemas cuja temática é 

representada por figurações animalescas é bem reduzido; neste caso, foram observados os 

cinco poemas que compõem este corpus. No que diz respeito à forma, observa-se que o soneto 

representa a grande maioria dos poemas. Partindo da combinação destes dois fatores, os 

sonetos escolhidos para compor o corpus deste trabalho e que serão analisados são: O 

morcego, A um carneiro morto, Asa de corvo, O Corrupião e Versos a um cão. 
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3 Augusto dos Anjos na Visão dos Acadêmicos 

 

Neste capítulo, serão abordados quatro trabalhos acadêmicos sobre a obra de Augusto 

dos Anjos. É evidente que estes são apenas uma pequena parte da grande quantidade de 

estudos sobre o poeta, os quais se desenvolveram sob os mais variados aspectos. Considerando 

que seria impossível elencar e discorrer sobre todos os trabalhos existentes, optou-se pela 

seleção daqueles que trouxeram em seu escopo uma das principais correntes de pensamento 

que influenciaram o poeta, ou seja, o positivismo, a questão da religiosidade, que, com mais 

ou menos frequência, ora exaltada ora negada, sempre permeou as produções literárias, um 

breve histórico da crítica à poética de Augusto dos Anjos, dividindo-a em crítica apologética 

ou impressionista e crítica madura ou nova crítica, e ainda o posicionamento crítico de 

Augusto dos Anjos frente aos problemas de seu tempo. 

O primeiro, com o título “O positivismo na poesia de Augusto dos Anjos”, da autora 

Márcia Peters Sabino14, trata da presença, nos poemas, das correntes de pensamento em vigor 

no final do século XIX, correntes com as quais, segundo Gullar15, o poeta teve contato “no 

ambiente universitário do Recife, em cuja faculdade se formará em 1907”, passando a 

assimilar assim o “espírito cientificista que se tornara tradição da famosa Escola do Recife, a 

partir de Tobias Barreto”. Parece ponto pacífico a toda a crítica que, ainda segundo Gullar, as 

“doutrinas derivadas do materialismo e do evolucionismo [...] marcariam profundamente a 

visão de mundo e a poesia” de Augusto dos Anjos.  

O segundo, da mesma autora, com o título “A questão da religiosidade em Augusto 

dos Anjos”16, discorre sobre presença (ou não) da religiosidade na obra do poeta, defendendo 

que este promove a desconstrução dos símbolos e temas religiosos. É notório o fato de que a 

religiosidade de alguma forma sempre esteve presente na literatura, sendo inclusive, em 

alguns momentos, uma das temáticas de determinados períodos literários. No caso específico 

de Augusto dos Anjos, não é possível dizer que esta tenha sido uma preocupação, uma vez 

que ele como poeta, e como já foi reforçado pela crítica, não se filiou a nenhuma tendência 

                                                           
14 SABINO, Márcia Peters. O Positivismo na Poesia de augusto dos Anjos. Revista Gatilho, Juiz de Fora, 
v. 1, 2005. Disponível em: http://www.ufjf.br/revistagatilho/files/2009/11/positivismo.pdf. Acesso 
em 04 out. 2018. 
 
15 Op. cit., p. 16 
 
16 SABINO, Márcia Peters. A questão da Religiosidade em Augusto dos Anjos. Revista Letras & Letras, 
Uberlândia, v. 1, 2005. Disponível em: <http:// 
www.seer.ufu.br/index.php/letraseletras/article/view/25201/14017>. Acesso em 15 jul. 2018. 
 

http://www.ufjf.br/revistagatilho/files/2009/11/positivismo.pdf
http://www.seer.ufu.br/index.php/letraseletras/article/view/25201/14017
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literária. No entanto, como poeta que se propôs a trazer a realidade concreta para a sua poesia, 

não parece coerente dizer que ele não tenha abordado em algum momento a religião. Desta 

forma, e contrariando o que defende a autora em questão, é plausível afirmar que o poeta não 

só abordou a questão da religião como também a defendeu e a traduziu para sua linguagem 

poética, o que será observado na análise de do poema “A um carneiro morto”, o qual compõe 

o corpus deste trabalho. 

O terceiro, com o título “A recepção crítica à obra de Augusto dos Anjos”, do autor 

Henrique Duarte Neto17, apresenta duas correntes críticas da obra do poeta: uma produzida 

entre 1914 e 1941, a crítica apologética ou impressionista, e outra produzida a partir de 1950, 

a chamada crítica madura ou nova crítica. Tanto uma como a outra mostram-se de suma 

importância para o estudo e a compreensão da obra de Augusto dos Anjos. A crítica 

apologética, não obstante o seu caráter impressionista, tem o seu mérito no fato de ter sido 

produzida por pessoas contemporâneas ao poeta, lembrando que alguns dos críticos abordados 

fizeram parte do seu círculo de amizade. Isto permite concluir que, mesmo sem o rigor 

científico, este tipo de crítica proporciona uma maior aproximação do estudioso com o 

contexto de produção dos poemas. Os principais críticos apologistas foram Antônio Torres, 

Órris Soares, João Ribeiro, Agripino Grieco e José Oiticica. Já a crítica madura tem seu mérito 

palpado no fato de ter sido produzida com rigor científico, o que proporciona maior 

distanciamento do crítico em relação ao seu objeto de estudo e, portanto, mostra-se livre de 

qualquer impressão pessoal do crítico. Dentre os representantes da crítica madura, destacam-

se José Escobar Faria, Eudes Barros e Anatol Rosenfeld. 

O quarto, com o título “O lamento dos Oprimidos em Augusto dos Anjos”, da autora 

Maria Olívia Garcia Ribeiro de Arruda18, apresenta uma pesquisa realizada com o objetivo de 

desvendar o posicionamento crítico do poeta em sua obra perante os problemas sociais e as 

injustiças de sua época. A “dimensão cósmica” e a “angústia moral”, citadas por Bosi19 e 

presentes na poesia de Augusto do Anjos, talvez tenham sintetizado todo o posicionamento 

crítico do poeta. Assim, é importante destacar que por trás da linguagem científica, carregada 

                                                           
 
17 NETO, Henrique Duarte. A recepção crítica à obra de Augusto dos Anjos. Anuário de Literatura, São 
Carlos, 1997. Disponível em 
https://periodicos.ufsc.br/index.php/literatura/article/viewFile/5402/4763. Acesso em 10 set. 2018.  
 
18 ARRUDA, Maria Olívia Garcia Ribeiro de. O lamento dos Oprimidos em Augusto dos Anjos. 2009. 
Tese (Doutorado em Teoria e História da Linguagem) – Universidade de Campinas, Campinas, 2009. 
 
19 Op. cit. 
 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/literatura/article/viewFile/5402/4763
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de termos apoéticos para a época, estava o olhar atento do poeta sensível às mazelas sociais e 

aos efeitos do contexto histórico em que estava inserido. O texto em questão mostra que as 

entrelinhas da obra são capazes de revelar a problemática do século XIX, resultante do 

fenômeno capitalista, apesar de este ainda não ter se instalado em todas as partes do território 

nacional, como é o exemplo da região em que o poeta nasceu e cresceu. 

O propósito deste capítulo é, pois, apresentar em linhas gerais as contribuições dos 

referidos autores e, à medida do possível, fundamentar partes das análises dos poemas 

elencados no corpus. 

 

 

3.1 A Presença do Positivismo na Poesia de Augusto dos Anjos 

 

É notório que a época em que obra “Eu” foi publicada, 1912, ficou marcada pela 

predominância do pensamento positivista e por uma série de transformações sociais, 

econômicas e políticas. Convém lembrar que o Brasil, na condição de cultura dependente, já 

sofria os reflexos da conjuntura mundial, mas ainda não vivenciava os benefícios desta nova 

ordem. Referindo-se especificamente à literatura, Gullar20 afirma: 

 

Nas condições de dependência, a literatura surge como imitação de uma 

atividade cultural da metrópole, como uma necessidade determinada de fora, 

e não como produto da experiência concreta, particular do escritor. Essa 

literatura, que se deve imitar, reflete uma realidade diferente da do país 

dependente, a realidade que a produziu e que, portanto, contém os fatores 

que determinarão sua transformação” 

 

O contato com as teorias oriundas da Europa se dava nas Universidades ao mesmo 

tempo em que o sistema capitalista estendia seus tentáculos alcançando o Brasil, mas a 

realidade para a maior parte da população brasileira ainda era aquela experimentada durante 

quase toda a sua história colonial. Para esta maioria, o primeiro contato com este cenário foi 

por meio das consequências de todo o processo que se deu durante os séculos XVIII e XIX. 

Diante deste contexto, a realidade que se desenhou foi campo fértil para a poesia de Augusto 

dos Anjos, a qual, desprovida de qualquer tipo de idealização, ousou expor as verdades por 

trás dos fenômenos, numa clara tentativa de compreender suas leis determinantes. Isto é um 

consenso entre os estudiosos do poeta, os quais sem grande dificuldade apontam nos textos as 

evidências desta tentativa bem como as marcas das referidas transformações. Alguns poemas 

                                                           
20 Op. cit., p. 32. 
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apresentam inclusive detalhes que permitem ao leitor mais informado identificar facilmente a 

época a que se referem, como afirma Hardman21: 

 

Quanto a este efeito, não resta a menor dúvida: em oposição ao otimismo da 

belle-époque carioca, vazado na ideia de a literatura ser ‘o sorriso da 

sociedade’, a poesia de Augusto dos Anjos reflete a melancolia de 

reconhecer nas tragédias históricas brasileiras de passado recente 

(escravidão negra, extermínio dos povos indígenas) ou coevas (por exemplo, 

a Revolta da Chibata, levante dos marinheiros, em sua maioria afro-

brasileiros, no Rio de Janeiro, contra a prática de castigos corporais ainda 

vigentes na Marinha Brasileira, em 1910, cujas batalhas e repressão foram 

testemunhadas pelo poeta, então recém-chegado à Capital Federal), os sinais 

do colapso maior da civilização moderna ocidental e da falência prematura 

do Estado nacional: “O Estado, a Associação, os Municípios / Eram mortos. 

De todo aquele mundo / Restava um mecanismo moribundo / E uma 

teleologia sem princípios.” (De “As Cismas do Destino”). 

 

A percepção do mundo, norteada pela razão, pelo conhecimento e pela ciência, tinha 

como propósito, segundo o pensamento positivista, proporcionar ao homem o equilíbrio e o 

controle das coisas. Isto, de certa forma, implicava em desconsiderar as explicações 

metafísicas e teológicas, uma vez que estas não serviam como modelo para o conhecimento 

humano, pois estavam ligadas a forças que o homem não tinha condições de observar e sobre 

as quais ele não tinha nenhum domínio. Partindo deste princípio, a percepção aguçada de 

Augusto dos Anjos levou-o a enxergar a vida e a morte como estados inevitáveis da condição 

humana, dando-lhe a consciência de sua impotência perante tais fenômenos. Ou seja, a mesma 

razão que deveria permitir a compreensão dos fenômenos também levou o poeta a perceber 

que o homem estava sujeito a tais fenômenos sem, contudo, ter poder sobre eles. Talvez daí 

tenha surgido a poesia filosófica que denotou certo pessimismo diante de tal situação, mas 

também despertou a reflexão sobre a condição humana. Assim, na obra do poeta, os homens, 

seres inteligentes, conscientes e, portanto, superiores, igualam-se às outras espécies animais, 

pois, sucumbidos pela morte, são reduzidos à matéria orgânica pelos vermes. Talvez isto 

também explique a presença de figuras animais nos poemas em análise. 

No poema “Cismas do Destino”, a superioridade do homem mostra-se suprimida pelos 

seus instintos animais; além disso, como ser mamífero, este tem origem semelhante à de 

qualquer outro animal. O predomínio dos instintos leva o homem à irracionalidade, ao 

                                                           
 
21 HARDMAN, Francisco Foot. Augusto dos Anjos e o Anti-Tropicalismo. In: FINAZZI-AGRÒ, Ettore; 
VECCHI, Roberto; AMOROSO, Maria Betânia (Orgs.). Travessias do Pós-Trágico: Os Dilemas de uma 
Leitura do Brasil. São Paulo: Unimarco Editora, 2006. p. 135-136. 
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desequilíbrio e à loucura, como pode ser observado nas estrofes22: 

 

Tal uma horda feroz de cães famintos, 

Atravessando uma estação deserta, 

Uivava dentro do eu, com a boca aberta, 

A matilha espantada dos instintos! 

 

Era como se, na alma da cidade, 

Profundamente lúbrica e revolta, 

Mostrando as carnes, uma besta solta 

Soltasse o berro da animalidade. 

 

Observe-se que a referência ao eu permite três leituras possíveis desse eu, todas elas 

pertinentes, consistentes e verdadeiras em si. Na primeira leitura, o eu pode ser o próprio eu 

lírico/poeta, no momento exato em que toma consciência de seus instintos, aproximando-se 

assim da condição animal, representando aquilo que Alcides23 chamou de “uma máscara 

poética, com a qual o autor se encobre, numa prática de discretio, a fim de se distanciar das 

próprias representações e dar à poesia um estatuto autônomo e emancipado”. A hipótese da 

tomada de consciência do eu lírico/poeta ganha força com o posicionamento em terceira 

pessoa “Uivava dentro do eu”, o qual pode ser interpretado como “Uivava dentro de mim”. 

Na segunda leitura, o eu pode ser, ainda conforme o entendimento de Alcides24, o próprio livro 

que se propõe a traduzir a condição humana: “O referente mais seguro de Eu é o próprio livro 

que interpela o leitor como um longo predicado”. Na terceira leitura, o eu pode ser entendido 

como o ser universal que representa o próprio homem em toda a sua essência, o qual é 

observado e descrito no decorrer do poema. A relação “eu particular x ser universal”, apontada 

nesta última leitura, também pode ser observada em outros poemas como é o caso do soneto 

“Último credo”25 em seu segundo terceto: 

 

Creio, perante a evolução imensa, 

Que o homem universal de amanhã vença 

O homem particular eu que ontem fui! 

                                                           
22 ANJOS, Augusto dos. Toda Poesia de Augusto dos Anjos. 5 ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2016. 
p. 102–117. 

 
23 ALCIDES, Sérgio. Augusto dos Anjos e o Mito do Eu. In: FINAZZI-AGRÒ, Ettore; VECCHI, Roberto; 
AMOROSO, Maria Betânia (Orgs.). Travessias do Pós-Trágico: Os Dilemas de uma Leitura do Brasil. 
São Paulo: Unimarco Editora, 2006. p. 123. 
 
24 Ibidem, p. 124. 
 
25 Op. Cit., p. 124. 
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Ao mesmo tempo que a obra aponta para uma tomada de consciência, pelo eu, dos 

seus instintos animais, ela também mostra que este eu passa a observar o fato de que o homem, 

ao se mostrar negligente perante os problemas sociais, torna-se o grande responsável pelas 

mortes desnecessárias de seus pares e dos outros animais. Desta forma, o homem mostra-se 

como sujeito e como objeto de um sistema contra o qual não tem condições de lutar, sendo, 

portanto, influenciado por todos os seus fatores determinantes, como se pode depreender da 

segunda estrofe do soneto “Versos Íntimos”26: 

 

Acostuma-te à lama que te espera! 

O Homem, que, nesta terra miserável, 

Mora, entre feras, sente inevitável 

Necessidade de também ser fera. 

 

Diante do exposto, é possível elencar alguns fatores que permitem aproximar a poesia 

de Augusto dos Anjos do pensamento positivista. Entre eles está o cientificismo, caracterizado 

pelas ideias e conceitos científicos presentes nos poemas, acerca do qual afirma PAES27: 

 

Poucos anos depois de Graça aranha, também Augusto dos Anjos passava 

pelos bancos da Faculdade do Recife para ali se impregnar de um 

cientificismo que, longe de confinar-se nos limites do materialismo rasteiro 

de Haeckel, ultrapassou-os rumo a uma visão metafísica do mundo repassada 

do pessimismo de Schopenhauer. Como é sabido e consabido, os versos do 

Eu transbordam de termos científicos frequentemente abstrusos – anfigonia, 

blastoderma, cítula, epigênese, filóstomo, malacopterígio, neiroplasma 

quimiotaxia, úsnea, zoófito, etc. 

 

Além deste, contribuem com esta aproximação a ausência de tudo que possa ser visto 

como paixão humana e a oposição a qualquer sentimento que possa ser entendido como tal 

em seu sentido tradicional, como pode ser observado neste trecho do poema “Versos de 

amor”28: 

 

Parece muito doce aquela cana. 

Descasco-a, provo-a, chupo-a... ilusão treda! 

O amor, poeta, é como a cana azeda, 

                                                           
26 Op. Cit., p. 179. 
 
27 PAES, José Paulo. Gregos & Baianos. São Paulo: Editora Brasiliense, 1985. p. 86. 
 
28 Op. Cit., p. 166-167. 
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A toda a boca que o não prova engana. 

 

Quis saber que era o amor, por experiência, 

E hoje que, enfim, conheço o seu conteúdo, 

Pudera eu ter, eu que idolatro o estudo, 

Todas as ciências menos esta ciência! 

 

Outro fator revelador do positivismo é o predomínio da matéria nos poemas, traduzida 

na figura do homem e sua relação com a morte. Acerca deste fator, antes de citar os poemas 

“Psicologia de um Vencido” e “O Deus-Verme”, BOSI29 afirma: “Para o poeta do Eu, as forças 

da matéria, que pulsam em todos os seres e em particular no homem, conduzem ao Mal e ao 

nada, através de uma destruição implacável; ele é o espectador em agonia desse processo 

degenerescente cujo símbolo é o verme”. Observa-se, aí, a presença do materialismo 

biológico. 

Partindo do princípio positivista segundo o qual os fenômenos sociais também estão 

subordinados a leis que norteiam seus movimentos naturais, é possível dizer que a produção 

poética de Augusto dos Anjos também se aproxima da referida corrente à medida que 

evidencia um sólido posicionamento crítico do poeta em relação aos problemas sociais de sua 

época. Acerca deste fator, caberia um estudo mais aprofundado, dada a sua complexidade. Por 

isso, apenas para ilustrá-lo, observe-se o poema “Ricordanza della mia gioventú”30, 

principalmente os dois tercetos, em que ocorre uma tomada de consciência de um problema 

contemporâneo, mas resultante de todo um contexto histórico: 

 

A minha ama de leite Guilhermina 

Furtava as moedas que o Doutor me dava. 

Sinhá-Mocinha, minha Mãe, ralhava... 

Via naquilo a minha própria ruína! 

 

Minha ama, então, hipócrita, afetava 

Susceptibilidades de menina: 

“- Não, não fora ela!-” E maldizia a sina, 

Que ela absolutamente não furtava. 

 

Vejo, entretanto, agora, em minha cama, 

Que a mim somente cabe o furto feito... 

Tu só furtaste a moeda, o ouro que brilha... 

 

Furtaste a moeda só, mas eu, minha ama, 

Eu furtei mais, porque furtei o peito 

Que dava leite para a tua filha! 

                                                           
29 Op. Cit., p 289. 
 
30 Op. Cit., p. 154. 
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Este conjunto de fatores torna possível observar ainda, na obra de Augusto dos Anjos, 

a dessacralização da poesia, que sempre esteve ligada a uma arte de domínio 

predominantemente sagrado e sublime. A constatação deste desvio é confirmada por PAES31 

ao fazer uma citação: “O cronista Oscar Lopes observava, por exemplo, que várias das 

composições nele enfeixadas eram ‘perfeitamente estranhas e caracterizadas por um evidente 

descaso por tudo quanto constitui a moeda corrente nas letras de nossa terra’”.  Ainda que na 

contramão do fazer poético vigente à época, este desvio consolidou-se como um dos traços 

marcantes de Augusto dos Anjos. 

 

 

3.2 A Presença da Religiosidade em Augusto dos Anjos 

 

A questão da religiosidade na produção poética de Augusto dos Anjos não pode ser 

vista como um tema pacífico em virtude dos posicionamentos distintos de críticos e estudiosos 

acerca da presença da religiosidade na obra. No trabalho “A questão da religiosidade em 

Augusto dos Anjos”, Márcia Peters Sabino32 discorre sobre presença (ou não) da religiosidade 

na obra do poeta, defendendo que este promove a desconstrução dos símbolos e temas 

religiosos. Parece evidente que tal posicionamento ampara-se nas teorias com as quais o poeta 

teve contato em seu tempo. 

A teoria da evolução de Darwin apresentou o homem como parte da natureza assim 

como qualquer outro animal e, portanto, sujeito à lei da seleção natural. Isto significou dizer 

que aquele, antes oriundo da criação Divina, feito sua imagem e semelhança, dotado de 

inteligência e centro do mundo, agora equiparava-se a um bicho e era dominado pelos seus 

instintos animais. Esta característica foi amplamente explorada nos poemas do Eu, como já 

afirmado anteriormente, por meio da apresentação do homem como ser sujeito a todas as 

condições do meio, tanto do ponto de vista biológico como do ponto de vista social.  Em linhas 

gerais, esta teoria tornou-se uma explicação alternativa à origem do homem, antes explicada 

apenas pela religião, e ganhou força entre os intelectuais. Com isto, a religiosidade passou a 

ter que dividir espaço com o evolucionismo. 

                                                           
 
31 Op. cit., p. 81. 

 
32 Op. cit. 
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Devido ao fato de muitos poemas apresentarem elementos que fazem referência a esta 

teoria, Sabino entende que há uma negação por parte do poeta à religiosidade, o que não é 

necessariamente verdadeiro, como será visto na análise de um dos poemas do corpus deste 

trabalho. Note-se que, no Naturalismo literário, o homem foi desenhado como um ser 

condicionado pelos seus instintos, pela sua raça e pelo ambiente, aproximando-o das outras 

espécies animais, cabendo lembrar que isto não representou uma negação à religiosidade, mas 

uma evidência de que este não era um tema de interesse naquele momento literário. 

Além da visão antropocêntrica do mundo, a visão religiosa do homem, pautada numa 

explicação divina e estruturada na fé medieval, também perdeu espaço à medida que o 

evolucionismo biológico se consolidava. Para a fé, o sofrimento era visto como uma forma de 

purificação, aprimoramento moral e evolução espiritual do homem; isto acabou se tornando 

um dos alvos dos argumentos para derrubar ou diminuir a crença em Deus. Charles Darwin 

rebateu o argumento do aprimoramento moral afirmando que há muitos outros seres vivos que 

não são passíveis de aprimoramento moral e que estão igualmente sujeitos ao sofrimento. 

Segundo ele, “o sofrimento destas espécies não serve para nada e, sendo assim, é revoltante 

aceitar a ideia de que um Deus tão benevolente permita que tal situação aconteça”. Desta 

forma, é mais coerente a ideia de que este sofrimento a que todas as espécies estão sujeitas é 

uma das condições da seleção natural. 

Em relação ao sofrimento humano, antes de dizer que o poeta aderiu cegamente ao 

pensamento de Darwin, negando, portanto, a religiosidade, ou que ele se manteve ligado à 

visão religiosa tradicional, parece pertinente afirmar que a obra de Augusto dos Anjos 

transformou as particularidades do sofrimento em expressão poética, à medida que retratou 

em seus textos as mazelas enfrentadas pelo ser humano, tanto as de natureza biológica, como 

as de natureza social, como as de natureza existencial. O poema “Eterna Mágoa”33 sintetiza 

este sofrimento: 

 

O homem por sobre quem caiu a praga 

Da tristeza do Mundo, o homem que é triste 

Para todos os séculos existe 

E nunca mais o seu pesar se apaga! 

 

Não crê em nada, pois, nada há que traga 

Consolo à Mágoa, a que só ele assiste. 

Quer resistir, e quanto mais resiste 

Mais se lhe aumenta e se lhe afunda a chaga. 

 

                                                           
33 Op. cit., p. 191. 
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Sabe que sofre, mas o que não sabe 

É que essa mágoa infinda assim não cabe 

Na sua vida, é que essa mágoa infinda 

 

Transpõe a vida do seu corpo inerme, 

E quando esse homem se transforma em verme 

É essa mágoa que o acompanha ainda! 

 

 

A questão do sofrimento das espécies também foi abordada por Haeckel, outro 

pensador muito apreciado por Augusto dos Anjos. Segundo ele, cada indivíduo do planeta está 

em constante batalha contra os outros indivíduos pela sobrevivência e, inevitavelmente alguns 

têm que sucumbir para que outros sobrevivam. De acordo com este pensamento, indivíduo é 

todo e qualquer ser vivo, ou seja, incluem-se os germes, as larvas, entre outros, amplamente 

presentes na poesia de Augusto dos Anjos. Ao considerar os animais, os vegetais, os germes 

ou as larvas seres assolados pela dor e pelo sofrimento e representá-los em sua poesia, Augusto 

dos Anjos reproduz por meio da expressão poética o pensamento de Haeckel, para quem tais 

seres têm inclusive alma. Esta, de cunho psicológico, é a soma das sensações, das vontades e 

dos pensamentos, ou seja, uma função do cérebro. Aqueles seres acéfalos, como as plantas, 

têm suas atividades psíquicas manifestadas em todas as células de seu corpo. Observe-se o 

poema “A árvore da serra”34, em que a fala do filho converge para este pensamento: 

 

- As árvores, meu filho, não têm alma! 

E esta árvore me serve de empecilho... 

É preciso cortá-la, pois, meu filho, 

Para que eu tenha uma velhice calma! 

 

- Meu pai, por que sua ira não se acalma?! 

Não vê que em tudo existe o mesmo brilho?! 

Deus pôs almas nos cedros... no junquilho... 

Esta árvore, meu pai, possui minh’alma!... 

 

- Disse – e ajoelhou-se, numa rogativa: 

“Não mate a árvore, pai, para que eu viva!” 

E quando a árvore, olhando a pátria serra, 

 

Caiu aos golpes do machado bronco, 

O moço triste se abraçou com o tronco 

E nunca mais se levantou da terra! 

 

No caso dos protistas, a alma, constituída de sensações, ideias e atos de vontade, é 

                                                           
34 Op. cit., p. 171. 
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manifestada pela irritabilidade, sensibilidade e mobilidade. Para o pensador, a alma humana 

nada mais é do que o desenvolvimento da alma dos seres inferiores. Naqueles animais que 

têm cérebros há ainda a figura da consciência, a mais perfeita função do sistema nervoso 

central e um trabalho mecânico das células. Assim, enquanto na doutrina cristã a alma é 

imaterial e imortal, no monismo a alma é orgânica, o que faz da vida um conjunto de 

fenômenos, amplamente explorados pelo poeta. 

De acordo com Sabino, Augusto dos Anjos refuta as crenças cristãs ao promover em 

seus poemas a destruição, a contestação, a contradição e a subversão de elementos e símbolos 

cristãos e cita como exemplos os poemas “Apocalipse”35, “Último Credo”36, “O Deus-

Verme”37, “A um Carneiro Morto”38 e os sonetos dedicados ao “Pai”39. Ela afirma ainda que 

os termos Deus e Cristo aparecem nos poemas para serem criticados e derrubados ou com 

uma nova significação, ou em contextos de devaneios, de sonhos, de intoxicação, de 

embriaguez, em que não é possível a atitude científica. A oposição às ideias religiosas efetiva-

se na ironia, no sarcasmo e no humor dos textos de Augusto dos Anjos e a abordagem do 

sofrimento existente no mundo, como ocorre em “As Montanhas”40, “A Floresta”41 e “Versos 

a um Cão”42, é um argumento contra a existência de Deus. No entanto, uma leitura mais atenta 

dos textos em questão possibilita um entendimento diferente daquele apresentado por Sabino. 

Em vez de refutar as crenças cristãs, os poemas apresentam as temáticas, inclusive as cristãs, 

com uma linguagem poética permeada pelas correntes de pensamento da época. 

No poema “Apocalipse”, ocorre, na verdade, se não uma confirmação, um 

reconhecimento da passagem bíblica, porém de um ponto de vista pautado na ordem natural 

das coisas: 

 

                                                           
35 Op. cit., p. 221. 
 
36 Op. cit., p. 124. 

 
37 Op. cit., p. 100. 
 
38 Op. cit., p. 127. 

 
39 Op. cit., p. 168-169. 
 
40 Op. cit., p. 262. 

 
41 Op. cit., p. 236. 

 
42 Op. cit., p. 99. 
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Minha divinatória Arte ultrapassa 

Os séculos efêmeros e nota 

Diminuição dinâmica, derrota 

Na atual força, integérrima, da Massa. 

 

É a subversão universal que ameaça 

A natureza, e, em noite aziaga e ignota, 

Destrói a ebulição que a água alvorota 

E põe todos os astros na desgraça! 

 

São despedaçamentos, derrubadas, 

Federações sidéricas quebradas... 

E eu só, o último a ser, pelo orbe adiante, 

 

Espião da cataclísmica surpresa, 

A única luz tragicamente acesa 

Na universalidade agonizante! 

 

Neste soneto é possível destacar duas observações da crítica sobre a obra de Augusto 

dos Anjos. Uma é a convicção do poeta de que sua arte ultrapassaria seu tempo levando a 

mensagem do universo; neste caso, a arte testemunharia a degradação do universo ou o 

apocalipse. A outra é a teoria de Alcides43 de que o Eu é o próprio livro, neste caso a obra do 

poeta como um todo, uma vez que este poema não fez parte do livro publicado em vida. Esta 

segunda observação encontra respaldo na combinação dos dois primeiros versos da primeira 

estrofe com o terceiro verso da terceira: “Minha divinatória Arte ultrapassa/Os séculos 

efêmeros e nota”/”E eu só, o último a ser, pelo orbe adiante”. 

O soneto “Ultimo Credo”, apesar de apresentar um cunho filosófico, reconhece a 

figura Divina na segunda estrofe: 

 

É o transcendentalíssimo mistério! 

É o nous, é o pneuma, é o ego sum qui sum, 

É a morte, é esse danado número Um 

Que matou Cristo e que matou Tibério! 

 

Os termos marcadores da religiosidade no soneto são “transcendentalíssimo mistério”, 

que faz referência à condição Divina incompreensível ao homem e que, nas atividades 

litúrgicas da Igreja Católica, referem-se aos milagres atribuídos a Jesus Cristo, “ego sun qui 

sum” que significa “eu sou o que sou” e representa as palavras de Deus a Moisés (Êxodo III, 

14), “número Um”, que faz referência a Deus que “matou Cristo”, isto é, permitiu a morte de 

Cristo, outro símbolo da religiosidade no soneto. 

                                                           
43 Op. cit., p. 124. 
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Já o soneto Deus-Verme não apresenta nenhum indício de negação da religiosidade. 

Ainda que o título do poema induza o leitor a relacioná-lo a uma subversão da figura divina, 

a leitura atenta leva à constatação de que o texto nada mais faz do que destacar uma das 

temáticas abordadas por Augusto dos Anjos, representada aqui pela atividade dos vermes no 

processo de putrefação da carne. 

A religiosidade é evidente no poema “A um carneiro morto” em virtude do diálogo 

com a passagem bíblica segundo a qual o ritual do sacrifício do cordeiro compensava os 

pecados cometidos pelos homens. O ritual foi ampliado na figura de Jesus Cristo, o Cordeiro 

de Deus, que foi sacrificado para salvar a humanidade. Enquanto Agripino Grieco (1926) julga 

este poema cristianíssimo devido aos símbolos nele presentes, Márcia Peters Sabino 

considera-o “uma subversão dos símbolos cristãos”. Na análise do poema apresentada neste 

trabalho fica evidente a discordância com a ideia de Sabino, sem, contudo, concordar 

plenamente com Grieco, pois o entendimento é de que o texto explora uma temática cristã, 

mas de forma comedida e racional e, portanto, sem o envolvimento emocional e fervoroso 

como ocorreu nos sonetos religiosos de Gregório de Matos. 

Dentre os três sonetos dedicados ao “Pai”, dois apresentam trechos que comprovam a 

presença da religiosidade na obra. O primeiro, com o título “A meu Pai doente”, tem no último 

terceto um forte indício deste pensamento: 

 

- Seria a mão de Deus?! Mas Deus enfim 

É bom, é justo, e sendo justo, Deus, 

Deus não havia de magoar-te assim! 

 

No segundo soneto, com o título “A meu Pai morto”, o último terceto também reforça 

a presença da religiosidade, trazendo, inclusive, uma personagem bíblica, Elias44, como 

elemento de uma comparação, além de trazer à tona a temática da alma que sobe ao céu depois 

da morte: 

 

Mas pareceu-me, entre as estrelas flóreas, 

Como Elias, num carro azul de glórias, 

Ver a alma de meu Pai subindo ao Céu! 

 

O terceiro soneto, sem título, não apresenta nenhum trecho com referência a questões 

                                                           
44 Elias foi uma personagem que, segundo o texto bíblico, foi arrebatado para o céu em um carro de 
fogo. 

 



31 
 

religiosas, mas também não faz negações acerca deste tema, mostrando-se mais ligado que os 

demais ao materialismo biológico. 

Em “As Montanhas”, composição formada por dois sonetos identificados como I e II, 

o termo alma aparece como interlocutor do eu lírico. Esta interlocução não tem caráter 

religioso, mas também não se pode afirmar que ela representa uma negação à religiosidade, 

como se pode observar na primeira estrofe do primeiro soneto: 

 

Das nebulosas em que te emaranhas 

Levanta-te, alma, e dize-me, afinal, 

Qual é, na natureza espiritual, 

A significação dessas montanhas! 

 

O mesmo ocorre na primeira e última estrofes do segundo soneto: 

 

Agora, oh! deslumbrada alma, perscruta 

O puerpério geológico interior, 

De onde rebenta, em contrações de dor, 

Toda a sublevação da crusta hirsuta! 

[...] 

Quem sabe, alma, se o que ainda não existe 

Não vive em gérmen no agregado triste 

Da síntese sombria do meu ser?! 
 

Os textos em questão parecem mais uma reflexão acerca de um conflito existencial do 

que um questionamento religioso: “Não serão as montanhas, porventura/[...]/A representação 

ainda inorgânica/De tudo aquilo que parou em mim?!”. 

Em “A Floresta”, o termo almas é abordado em terceira pessoa e, salvo melhor 

interpretação, significam, no contexto do poema, pessoas, não apresentando, portanto, 

nenhuma relação com religiosidade: 

 

Araucárias, traçando arcos de ogivas, 

Bracejamento de álamos selvagens, 

Como um convite para estranhas viagens, 

Tornam todas as almas pensativas. 

 

Em “Versos a um cão”, a palavra alma aparece duas vezes e, como nos poemas 

anteriores, não tem relação nenhuma com religião. No primeiro caso, “A incógnita alma, 

avoenga e elementar/Dos teus antepassados vermiformes”, a palavra parece assumir o 

significado de natureza ou origem. Já no segundo caso, “Cão! – Alma de inferior rapsodo 

errante!”, a palavra alma parece ter o significado de ser ou de indivíduo. A análise mais 
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aprofundada deste poema será apresentada adiante neste trabalho. 

Apesar de não ter ocorrido aqui uma análise profunda dos textos em questão, é possível 

observar que não há uma subversão dos símbolos e dos temas religiosos. Parece mais acertado 

dizer que tais símbolos e temas, assim como os termos científicos, serviram de ferramenta 

para o fazer poético de Augusto dos Anjos. Em tempo, é pertinente esclarecer que os poemas 

“Apocalipse”, “As Montanhas” e “A Floresta” não fizeram parte do Eu, uma vez que foram 

publicados postumamente. 

 

 

3.3 A Crítica e a Obra de Augusto dos Anjos 

 

No artigo “A recepção crítica à obra de Augusto dos Anjos”, Henrique Duarte Neto 

apresenta, em linhas gerais, dois tipos de crítica com características distintas entre si, mas que 

se propuseram a abrir caminho para a análise da obra de Augusto dos Anjos: a crítica 

apologética ou impressionista, que tem como ponto principal o fato de ter sido produzida logo 

após a morte de Augusto dos Anjos, e a crítica madura, produzida mais tarde e que se destacou 

por apresentar características mais próximas da crítica moderna. Para contextualizar a obra e 

as primeiras tentativas de construção de uma crítica à produção poética de Augusto dos Anjos, 

é pertinente a caracterização dada por Massaud Moisés45, que rotula o período situado entre o 

final do século XIX e início da modernidade de Belle Époque, termo que se consagrou junto 

aos meios acadêmicos como referência ao período em questão. Tal período teria se estendido, 

então, de 1902 a 1922, com a realização da Semana de Arte Moderna. 

Não obstante seu ideário mostrar-se avesso ao período, em virtude de ser traduzido em 

uma linguagem diferente daquela considerada adequada para o fazer poético, Augusto dos 

Anjos foi um nome de destaque por apresentar uma temática completamente nova, original e 

supratemporal, que representou um rompimento absoluto com a arte literária consagrada pela 

academia. É possível dizer que a obra apresenta um caráter paradoxal, pois, ao mesmo tempo 

que rompe com a arte consagrada, ela também personifica uma das propostas do período, 

principalmente a originalidade. Ou nas palavras de Massaud Moisés, “a obra de Augusto dos 

Anjos é o símbolo da Belle Époque e ao mesmo tempo foge de uma caracterização unívoca, 

                                                           
45 MOISÉS, Massaud. História da literatura brasileira, v. 3, Simbolismo. São Paulo: Cultrix/Editora da 
Universidade de São Paulo, 1985. 
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ou, ao mesmo tempo que se afigura aos momentos, mostra-se estranho a ele, como se a 

temática da época fosse exatamente a negação ou a superação dessa temática”. 

Assim, a obra de Augusto dos Anjos não pode, segundo Moisés, ser analisada por um 

único prisma, uma vez que ela não se curvou a uma escola em especial, apresentando, desta 

maneira, traços e características de escolas e momentos distintos. Além disso, observa-se 

também que sua produção poética se prendeu única e exclusivamente ao seu caráter 

individual, fortemente marcado pela autonomia e pela originalidade. Mesmo os críticos 

apontando várias influências de outros escritores na obra, o que poderia, em tese, diminuí-la, 

sua grandeza é evidente, uma vez que tais influências, na verdade, contribuem com sua 

relevância dentro da história literária brasileira e com sua profundidade temática. O fato é que 

o poeta não se deixou influenciar pelas características literárias de sua época, adotando uma 

postura nunca observada antes em nenhum escritor brasileiro, e teve como único eixo 

norteador sua originalidade temática, um de seus traços mais marcantes. 

As críticas apologéticas e impressionistas aqui discutidas foram realizadas no período 

de 1914 a 1941. Estas, segundo o autor, não apresentaram maturidade nem rigor crítico, sendo 

marcadas pela apologia, até porque Augusto dos Anjos era bem aceito pela maior parte da 

crítica séria. É preciso ainda considerar que a crítica apologética tinha por base a defesa ou o 

elogio do objeto de análise, o que, de certa forma, tornava a análise passível de equívocos 

provocados pela subjetividade do crítico. Ele lembra que os críticos Órris Soares, Agripino 

Grieco e José Oiticica foram amigos pessoais do poeta e, como tal, produziram uma crítica 

marcada pelo enaltecimento do poeta. Isto o levou a concluir que não houve, nestas críticas, 

o devido distanciamento crítico nem a profundidade necessária às análises, uma vez que nem 

a temática da obra nem a originalidade do poeta foram adequadamente abordadas. Além disso, 

estes críticos enfatizaram aspectos físicos e psíquicos do poeta, elementos estes que se 

mostram irrelevantes para a crítica literária propriamente dita. Esta postura permeou boa parte 

da crítica apologética que destacou, na análise, a relação vida-obra, frequentemente observada 

nos poemas. 

Mesmo assim, as primeiras críticas à obra de Augusto do Anjos merecem atenção 

especial por terem sido pioneiras nos comentários sobre a obra “Eu” e, portanto, as primeiras 

a observar, do ponto de vista crítico, poemas carregados de signos marcados pela estranheza 

e de uma originalidade difícil de ser superada. Os principais críticos apologistas foram 

Antônio Torres, Órris Soares, João Ribeiro, Agripino Grieco e José Oiticica, os quais serão 

abordados a seguir. 
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Antônio Torres46 foi um crítico de tendência apologista e impressionista. Seu artigo 

sobre Augusto dos Anjos foi produzido em momento imediatamente posterior ao falecimento 

do poeta e, portanto, praticamente no contexto em que os poemas foram produzidos, o que lhe 

proporcionou o contato com a realidade da qual Augusto dos Anjos foi espectador 

inconformado. O texto apresentou certa limitação estilística, uma vez que lhe faltou o 

aprimoramento técnico e científico necessário à crítica literária, mas foi o que primeiro 

identificou e reconheceu na obra as influências de Haeckel e de Spencer, que deram 

consistência ao monismo e ao materialismo amplamente explorados nos poemas. Como é 

sabido, tais influências foram confirmadas pela crítica produzida posteriormente e até hoje 

são ratificadas pelos estudiosos da obra. 

O apologismo do trabalho de Torres se deve ao fato de sua crítica estar associada a 

traços da personalidade e do caráter de Augusto dos Anjos, como a honestidade e a pureza, o 

que acabou resultando em uma crítica impressionista carregada de elogios exacerbados. Não 

se questiona aqui a importância destes traços de personalidade nem se nega sua presença na 

obra. O que se coloca é o fato de que a crítica que toma como ponto de partida tais elementos 

acaba naturalmente se rendendo a impressões do crítico, carregadas de juízo de valor. Um 

exemplo deste impressionismo é a subjetividade com que registra o fato de Augusto dos Anjos 

não ter abordado em seus poemas a temática do amor: "o mesmo pessimismo que o fazia 

detestar a Vida, como é fácil verificar compulsando seu livro, fazia-o também ter pelo 'amor' 

o mais profundo desprezo". Não é difícil concluir que este comentário encontra mais respaldo 

nas impressões do crítico do que na obra e está mais ligado à pessoa do poeta do que à sua 

produção. Além disso, ao atribuir, no mesmo artigo, a Augusto dos Anjos a alcunha de o “poeta 

da morte”, Antônio Torres contribuiu com a construção de uma imagem mitológica do poeta, 

como um homem que prefere a morte à vida e que nutre sentimentos escabrosos por temáticas 

esdrúxulas. Convém observar que a análise dos poemas mostra que, ainda que de maneira 

heterodoxa, uma das características que contribuíram com a originalidade da obra foi 

justamente a abordagem da vida sem a maquiagem até então empregada nas produções 

literárias convencionais. 

O crítico Órris Soares47 teve o mérito de publicar poemas inéditos de Augusto dos 

                                                           
46 TORRES, Antônio. "O poeta da morte". In: Anjos, Augusto dos. Obra Completa. Rio de Janeiro, Nova 
Aguilar, 1996. p. 52-60. 
 

 
47 SOARES, Órris. "Elogio de Augusto dos Anjos". In: Augusto dos Anjos. Obra Completa. Rio de 
Janeiro, Nova Aguilar, 1996. p. 60-73. 
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Anjos, produzidos posteriormente à publicação de “Eu” ou que não foram selecionados pelo 

poeta para compor o primeiro livro. Isto, de certa forma, comprova a proximidade com o 

poeta, uma vez que tal ação partiu de um amigo e não de um parente, e colabora com a sua 

classificação como crítico apologético. Por conta de ter testemunhado boa parte da trajetória 

de Augusto dos Anjos, ele se destaca como uma referência para a crítica em geral. Contribui 

também com este destaque o prefácio da primeira edição da obra “Eu”, o qual abriu 

sucessivamente várias outras edições. Como crítica apologista, seu trabalho, apesar de 

extremamente importante, perde em conteúdo e se desvia do caráter objetivo da crítica 

literária, uma vez que parte da caracterização da pessoa do poeta, algumas vezes descrevendo-

o como um homem dotado de capacidade superior de compreender a realidade, o que não 

deixa de ser verdadeiro, como se isto contribuísse com entendimento da obra, colocando em 

segundo plano o mais importante, que é o resultado desta compreensão, ou seja, a própria 

obra. Os elogios estendem-se também à estilística e à temática de Augusto dos Anjos sem, 

contudo, promover uma análise aprofundada de tais elementos. Na crítica de Órris Soares, a 

vida e a obra do poeta confundem-se, como se esta não tivesse autonomia em relação àquela, 

contrariando assim o distanciamento comum que se estabelece entre a obra e o autor ou entre 

poeta e eu lírico. É óbvio que, eventualmente, podem ocorrer situações em que um e outro 

sejam representados pelo mesmo significante, como ocorre no verso “É com essa asa que eu 

faço este soneto”, em que o pronome “eu” representa, ao mesmo tempo, o poeta e o eu lírico; 

o soneto em que este verso aparece compõe o corpus deste trabalho e será oportunamente 

analisado. Não obstante isto, em alguns momentos de sua crítica, Órris Soares aborda alguns 

dos temas da poesia de Augusto dos Anjos, comprovando-os com trechos da própria obra, 

conquistando aí pontos positivos na análise, à medida que a abordagem se desenvolve de 

forma mais objetiva. Mesmo assim, por não considerar a obra em sua totalidade, a crítica de 

Órris Soares não pode ser classificada como estética. 

A crítica produzida por João Ribeiro48 foi contemporânea à de Órris Soares e mostrou-

se como um trabalho ainda mais impressionista do que o deste, apesar de não apresentar tantos 

elogios. Como fator complicador, ela teve ainda como traço marcante a superficialidade das 

análises, que não deram conta de explorar satisfatoriamente as temáticas abordadas na obra. 

Seguindo a tendência dos demais críticos apologéticos, ele exaltou Augusto dos Anjos, 

                                                           
 

48 RIBEIRO, João. "O poeta do 'Eu'”. In: Augusto dos Anjos. Obra Completa. Rio de Janeiro, Nova 
Aguilar, 1996. p.73-76. 
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classificando-o como “um dos mais inspirados poetas” e defendeu que o fator que norteou a 

construção de sua obra foi sua doença, responsável por todo seu sofrimento e por sua falta de 

esperança. Observe-se que Ribeiro não considera que o sofrimento e a desesperança presentes 

na obra teriam sido mais influenciados pelas teorias com as quais o poeta teve contato do que 

por qualquer problema de saúde que ele tivesse enfrentado. Como não poderia ser diferente, 

ao adotar este posicionamento impressionista, a dimensão estética de sua crítica ficou 

prejudicada e o trabalho mostrou-se inferior no que diz respeito à profundidade das análises. 

A crítica de Agripino Grieco49 mostrou-se de qualidade superior àquelas apresentadas 

até aqui por apresentar duas posturas relevantes e distintas: a preocupação com o léxico e a 

tematização dos poemas. O léxico marcado pela presença de termos científicos e esdrúxulos, 

ao mesmo tempo que representou um rompimento com a linguagem poética tradicional, 

constituiu um material com grandes possibilidades de abordagem e de significação. Isto, de 

certa forma, abriu caminho para a tematização dos poemas em comentários que exploraram 

os exemplos tirados dos textos, dando assim os primeiros passos em direção à exploração do 

“universo verbal” de Augusto dos Anjos. De acordo com Gullar50: 

 

Pode-se dizer, a respeito de qualquer poeta significativo, que sua obra 

constitui um “universo verbal”. Também metaforicamente pode-se falar de 

“sistema”. Cada poeta dá “um sentido novo às palavras da tribo”, para usar 

a celebre expressão de Mallarmé. O que permite empregar, para definir esse 

fenômeno, denominações como “universo” ou “sistema” é o fato de que a 

metamorfose a que o poeta submete a linguagem comum, embora não 

obedeça a uma sistemática explícita (isto é, à aplicação sistemática de um 

método objetivo), tende a uma coerência 

 

Estas duas posturas talvez representem o ponto mais importantes do trabalho de Grieco 

porque apontam justamente para a identificação desta coerência na obra. Mesmo assim, em 

virtude da superficialidade da abordagem, elas não foram suficientes para minimizar o caráter 

impressionista e apologético de sua crítica. A exploração mais aprofundada da temática 

filosófica e científica talvez tivesse dado à crítica de Agripino Grieco a profundidade 

necessária para consolidá-la como crítica madura. 

O crítico José Oiticica51 foi amigo de Augusto dos Anjos e amparou sua crítica na crise 

                                                           
49 GRIECO, Agripino. (1996). "Uni livro imortal". In: Anjos, Augusto dos. Obra Completa. Rio de Janeiro, 
Nova Aguilar. p.81-89. 

 
50 Op. cit., p. 69. 
 
51 OITICICA, José. "Augusto dos Anjos". In: Anjos, Augusto dos. Obra Completa. Rio de Janeiro, Nova 
Aguilar, 1996. p. 112-113. 
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financeira enfrentada pelo poeta, defendendo que esta foi o fator externo determinante da obra. 

Para ele, a falta de dinheiro teria aborrecido Augusto dos Anjos a ponto de levá-lo ao 

pessimismo. Ainda que as experiências pessoais do poeta como “espectador aflito” da 

realidade que o cercava tenham servido de ponto de partida para sua produção e, desta forma, 

permitam a identificação de algum fundo de verdade na visão de Oiticica, seu cunho é 

puramente sociológico e é apresentada a partir da perspectiva de um amigo do poeta, o que 

desqualifica o trabalho como crítica, até porque não há comentário crítico sobre as temáticas 

da obra. É preciso ainda levar em consideração o fato de que o posicionamento pessimista tem 

diálogo claro com alguns pensadores da época, como seria constatado mais tarde pelos 

estudiosos, como pode ser observado em BOSI52: 

 

Mas a postura existencial do poeta lembra o inverso do cientificismo: uma 

angústia funda, letal, ante a fatalidade que arrasta toda carne para a 

decomposição. E já não será lícito falar em Spencer ou em Haeckel para 

definir a sua cosmovisão, mas no alto pessimismo de Arthur Schopenhauer, 

que identifica na vontade-de-viver a raiz de todas as dores. 

 

  Parece, portanto, verdadeiro dizer que, ao pensamento de José Oiticica, deve ser 

atribuído o caráter apologista e impressionista, uma vez que sua crítica foi construída mais 

com base na observação das dificuldades enfrentadas pelo poeta do que na análise da sua 

produção poética. 

Observa-se que as cinco críticas apresentadas têm em comum o reconhecimento da 

profundidade e do brilhantismo de Augusto dos Anjos. No entanto, sua preocupação está 

voltada mais para o contexto e para a vida do poeta do que para a análise do conteúdo e da 

estrutura dos textos. Assim, as temáticas abordadas nos poemas não foram discutidas e a 

estilística de Augusto do Anjos não foi devidamente estudada. 

A partir dos anos 50, o crítico Afrânio Coutinho tornar-se-ia o precursor daquela que 

se convencionou chamar de crítica madura ou nova crítica, a qual contribuiu com a evolução 

da crítica literária brasileira, pois, com ela, o fenômeno literário passou a ser analisado de 

forma mais aprofundada, tanto em relação às temáticas como em relação aos recursos 

estilísticos, com o objetivo de desvendar suas várias facetas e chegar à sua essência, mantendo 

assim certo distanciamento entre o crítico e o seu objeto de análise. É importante destacar que, 

a partir daquele momento até os anos 60, os cursos de literatura foram mais difundidos nas 

                                                           
 
52 Op. cit., p. 289. 
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universidades brasileiras, o que certamente contribuiu com a formação de uma crítica literária 

mais alinhada com a necessária postura científica dos estudos literários. O enfoque estético 

tornou-se a diretriz para a superação do impressionismo, fazendo com que a obra literária se 

tornasse o ponto central da crítica. Isto não quer dizer, no entanto, que a vida do autor e o 

contexto de criação das obras deixaram de ser considerados. Estes passaram a ocupar um papel 

secundário na análise, sendo considerados apenas quando os textos em si dão indícios de sua 

influência na obra. Surgiu aí uma crítica nacionalista. Dentre os representantes da crítica 

madura, destacam-se José Escobar Faria, Eudes Barros e Anatol Rosenfeld. 

O crítico José Escobar Faria53 foi um dos primeiros a apresentar características da 

crítica madura. Ao explorar de forma ampla a temática e a estilística da poesia de Augusto dos 

Anjos, ele observou que o poeta soube usar a metrificação sem sacrificar a emoção e o tema, 

como é possível observar nos sonetos e nos quartetos decassílabos que compõem a obra. Ele 

destacou ainda o uso de palavras que, mesmo com o passar do tempo, não perderam a sua 

modernidade. Ao abordar esta questão, Gullar54 (p. 37) afirma: 

 

Precisamente o contrário se passa com a obra de Augusto dos Anjos: ela não 

apenas continua a despertar o entusiasmo do leitor comum, como sustenta 

suas qualidades diante do leitor exigente versado na leitura dos poetas 

modernos. Por isso que, enquanto Sousândrade é redescoberto a partir de 

uma visão crítica que superestima o formalismo poético, e que não a torna 

de consumo atual, Augusto, editado e reeditado, aceito pela crítica como uma 

situação de fato, teve o caráter inovador de sua poesia oculto pela força 

mesma que a manteve viva até hoje. Noutras palavras: não foi a crítica que 

descobriu Augusto; foi Augusto que ‘descobriu’ a crítica. 

 

 Faria defendeu com mais profundidade a presença de uma poesia científica em 

Augusto dos Anjos amparada nas teorias de Haeckel, Darwin e Spencer, o que tem sido 

ratificado ao longo da história da crítica literária brasileira. Ao assumir tal posicionamento, 

ele aprofundou a exploração dos temas, abordando inclusive o humor negro e o conflito 

monismo-dualismo. Além disso, o uso de exemplos extraídos dos poemas para ilustrar sua 

crítica deu consistência ao trabalho, tornando-o mais analítico e rico na elucidação e na 

compreensão da poesia de Augusto dos Anjos, contribuindo, assim, com os estudos realizados 

posteriormente.  

                                                           
53 FARIA, José Escobar. "A poesia científica de Augusto dos Anjos". In: Augusto dos Anjos. Obra 
Completa. Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 1996. p. 141-149. 

 
54 Op. cit., p. 37. 
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A crítica de Eudes Braga55 amparou-se numa análise comparativa entre Augusto dos 

Anjos e Baudelaire com o objetivo de apresentar pontos de convergência e divergência. Acerca 

desta relação entre as obras do poeta paraibano e do poeta francês, cabe novamente a 

afirmação de Bosi56: 

 

Como Baudelaire (excluindo embora as profundas diferenças de forma), 

Augusto dos Anjos canta a miséria da carne em putrefação. Mas não há, no 

atormentado paraibano, nenhuma convicção estética amadurecida, nem, por 

outro lado, complacência satanista. Para o poeta do Eu, as forças da matéria, 

que pulsam em todos os seres e em particular no homem, conduzem ao Mal 

e ao Nada, através de uma destruição implacável; ele é o espectador em 

agonia desse processo degenerescente cujo símbolo é o verme: [...] 

 

 Para realizar esta análise, ele identificou os temas abordados nas duas obras, 

apresentando-os de forma consistente e pautando-os naquilo que os textos e os recursos neles 

empregados apresentavam, não levando, portanto, em consideração a vida de cada um dos 

poetas. Outro ponto importante é o fato de que Braga, em vez de afirmar que Augusto dos 

Anjos sofreu influência de Baudelaire, como ocorre com boa parte da crítica que aborda os 

dois poetas, optou por classificar os dois como poetas originais, com temperamentos poéticos 

díspares, mas com algumas semelhanças temáticas limitadas à poetização do patológico, do 

repugnante, do pútrido e da decomposição mortuária, como pode ser constatado com a leitura 

atenta dos poemas de um e de outro. Desta forma, a apresentação dos temas comuns aos dois 

poetas é mais importante para a construção da crítica do que para a simples identificação da 

influência de um sobre o outro, o que contribui com o aprimoramento da análise da obra 

literária. 

A maior contribuição com a chamada crítica madura parece ter se consolidado com o 

trabalho de Anatol Rosenfeld57, uma vez que este se mostrou a mais completo, pois teve o 

mérito de promover uma análise voltada para compreensão daquilo que estava implícito na 

obra, notadamente com enfoque no estudo não só da forma, mas também do conteúdo. Ao 

explorar a temática, ela colocou em evidência algumas das características marcantes dos 

                                                           
 
55 BARROS, Eudes. "Aproximações e antinomias entre Baudelaire e Augustos dos Anjos". In: Augusto 
dos Anjos. Obra Completa. Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 1996. p. 174-179. 

 
56 Op. cit., p. 289. 
 
57 ROSENFELD, Anatol. "A costela de prata de A. dos Anjos". In: Augusto dos Anjos. Obra Completa. 
Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 1996. p. 186-190. 
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poemas de Augusto dos Anjos, como a construção de metáforas grotescas, a exploração do 

incoerente (pelo menos do ponto de vista de um olhar mais ingênuo perante a realidade 

objetiva, uma vez que, do ponto de vista de uma análise mais aprofundada, a obra mostra-se 

coerente), a presença do exotismo, do esdrúxulo e do dissonante. Outro ponto que contribuiu 

muito com sua consistência foi o estabelecimento de uma relação entre a produção poética de 

Augusto dos Anjos com as obras de poetas expressionistas alemães, como Trakl, Georg Heym 

e Gottfried Benn. Segundo o crítico, os poemas do Eu têm uma afinidade maior com os textos 

de Benn, por terem em comum a presença de uma atmosfera sombria e tenebrosa, marcada 

por uma forma completamente diferente de ver o belo, capaz de identificar o belo no 

dissonante, de moldar o belo na deformação, de encontrar o belo no hediondo e, 

paradoxalmente, enxergar o belo no feio. Enfim, todos estes detalhes tornam possível afirmar 

que a preocupação maior de Anatol Rosenfel foi com a análise estética da obra de Augusto 

dos Anjos. Isto garantiu ao trabalho uma consistência pouco identificada em seus antecessores. 

Os detalhes do trabalho de cada crítico aqui apresentado neste capítulo permitem dizer 

que há uma superioridade da crítica madura em relação àquela produzida pelos críticos 

apologéticos. Tal superioridade ficou evidenciada principalmente pela consistência analítica 

dos trabalhos em questão. Enquanto os críticos apologéticos preocuparam-se com a análise do 

homem por trás do poeta para explicar a obra, a crítica madura caracterizou-se pela seriedade 

e pela busca da temática, de modo que a obra se explicasse por si mesma, o que resultou no 

distanciamento crítico e na valorização da obra, à medida que se identificou e se explorou o 

ideário de Augusto dos Anjos, tornando-se, assim, referência para a crítica que seria 

posteriormente produzida. 

 

 

3.4 As Entrelinhas da Obra de Augusto dos Anjos: O Lamento dos Oprimidos 

 

A pesquisa desenvolvida por Maria Olívia Garcia Ribeiro de Arruda58 para a tese de 

doutorado, defendida no Instituto de Estudos da Linguagem (IEL) da Unicamp, trouxe 

importante contribuição para a compreensão da obra de Augusto dos Anjos. Segundo ela, 

Augusto dos Anjos foi um poeta comprometido com a crítica social que tentou revelar, ainda 

que nas entrelinhas, a repressão sofrida pela população desde a colonização até a instauração 

da República. Para realizar este trabalho, a pesquisadora tentou refazer a trajetória do poeta 

                                                           
58 ARRUDA, Maria Olívia Garcia Ribeiro de. O lamento dos Oprimidos em Augusto dos Anjos. 2009. 
Tese (Doutorado em Teoria e História da Linguagem) – Universidade de Campinas, Campinas, 2009.  
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por meio da compreensão do contexto histórico da Paraíba do final do século XIX e início do 

século XX, por meio da leitura de documentos e obras supostamente lidas pelo poeta e por 

meio de minuciosa pesquisa de correspondências trocadas entre Augusto dos Anjos e parentes 

e amigos.   

O posicionamento crítico perante alguns acontecimentos de sua época, apesar de ter 

sido traduzido em uma linguagem carregada de figuras que tornavam difícil tanto a sua leitura 

quanto a sua compreensão, segundo a pesquisadora, foi percebido pelos poderosos da época, 

o que contribuiu para que sua imagem ficasse comprometida perante a elite e ele se tornasse 

alvo de pressões que acabaram por ocultá-lo na literatura brasileira. O estudo aponta que, nos 

poemas de Augusto dos Anjos, manifestam-se as vozes das vítimas de todo um processo, que 

teve início com a colonização e se estendeu por toda a história do país até aquele momento, 

as quais foram simplesmente apagadas pela história oficial. Ao promover sua investigação, 

uma das conclusões a que chegou foi a de que Augusto dos Anjos constitui-se como um dos 

primeiros poetas modernos brasileiros, ideia também defendida por alguns críticos. 

A pesquisadora afirma que “uma leitura na contramão da história” permitiu aprofundar 

a compreensão do Eu e constatar uma “nova visão crítica” presente na obra, cuja interpretação 

teria sido, segundo ela, suprimida para não afetar os interesses “da elite oligárquica da época 

e das instituições ou indivíduos que a ela serviam”. Isto resultou numa imagem cristalizada 

que pintou Augusto dos Anjos como “autor maldito”, como “poeta da morte ou da tragédia”. 

De acordo com a tese em questão, um dos responsáveis por essa visão foi Órris Soares, 

amigo do poeta e um dos críticos apologéticos abordados anteriormente. Este e outros críticos 

classificavam a obra de Augusto dos Anjos como difícil. A autora concorda que os poemas 

não são de fácil compreensão, mas ressalta que a obra como um todo não pode ser reduzida, 

haja vista ela ter sido um instrumento de denúncia do poeta que não se permitiu ficar 

indiferente às injustiças de sua época. 
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4 O Legado da Crítica Referente à Obra de Augusto dos Anjos 

 

 

 

4.1 O Fantasma na Visão de Prado 

 

Os estudos referentes à obra de Augusto dos Anjos, entre os quais o de Prado59 (1996), 

apontam que os primeiros versos do poeta, ainda adolescente, foram produzidos sob a 

influência dos poetas românticos60; apontam também que, já nos primórdios de sua produção, 

o poeta apresentava uma condição física e um estado de espírito debilitados, os quais se 

agravariam mais tarde com os atritos resultantes de sua condição financeira e de suas relações 

sociais. Apesar de haver uma tendência nos estudos literários de se evitar a associação da obra 

à vida do autor, a compreensão do contexto de produção fornece alguns norteadores para um 

entendimento mais acertado da obra, como afirma Proença61: 

 

Para isso, achamos que, de início, seria fundamental trazer uma notícia a 

propósito da época e da ambiência em que viveu Augusto – sempre cientes 

e conscientes de que um A. nunca apenas se prende, nem é exclusivamente 

retrato ou reprodução da época em que viveu. Arte que são o poema, os 

textos literários, e artistas os autores, através desses textos fundam-se e 

instauram-se novos signos (antecipadores, assim). Mas, até e ainda aí, é que 

se torna mais importante o exame (o situar este autor) da época e do meio 

em que se deram, obra e autor. Principalmente de Augusto, autor que 

sabidamente não se filiou nem aderiu a qualquer estilo de época. E quem 

pretender tal enquadramento didático e operacional em relação ao poeta não 

o conseguirá62. 

 

                                                           
59 PRADO, Antônio Arnoni. Um Fantasma na Noite dos Vencidos. In: ANJOS, Augusto dos. Eu e Outras 
Poesias. 1. Ed. São Paulo: Martins Fontes, 1994. 
 
60 A leitura mais atenta dos poemas de Augusto dos Anjos permite afirmar que esta influência é 
oriunda das três gerações românticas, uma vez que há temáticas comuns. 
 
61 Op. cit., p. 69. 
 
62 Após esta introdução do capítulo “Um Contexto”, PROENÇA faz a transcrição de parte do estudo 
introdutivo de Francisco de Assis Barbosa à 29a edição do EU, publicada pela Livraria São José, no Rio 
de Janeiro, em 1963. O referido estudo apresenta detalhes da vida de Augusto dos Anjos, desde sua 
saída da Paraíba, em 1910, até sua morte, em Leopoldina, Minas Gerais, em 1914. O texto apresenta 
ainda trechos de cartas do Poeta à mãe e à irmã, por meio das quais confidenciava sua condição e as 
dificuldades enfrentadas (BARBOSA, 1963, apud PROENÇA, 1975, p. 69-79). 
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O conflito existencial prematuro, potencializado pelo conflito experimentado e 

propagado pelo poetas românticos, contribuiria com a produção de uma poesia densa e ao 

mesmo tempo sensível, capaz de dar corpo às inquietações, na busca pelo equilíbrio, ao 

traduzir e denunciar uma realidade da qual o universo do poeta era apenas uma pequena parte, 

o que talvez explique a obsessão pelo niilismo, por aquilo que não chegou a ser. É possível 

dizer que esta busca pelo equilíbrio promovida pelo poeta foi reflexo da “busca do equilíbrio 

que os primeiros românticos burilavam a partir de uma nova concepção da lírica, até então 

cortada pela razão e o sentimento como verdades inconciliáveis” (PRADO, 1996, p. XX)63. 

De acordo com o mesmo autor, em 1903, o poeta conviveu com uma inquietação intelectual 

antecipadora da derrocada do ideal romântico e com a linha de pensamento da Escola do 

Recife. O contato com forças contraditórias formadas, de um lado, pela tradição romântica da 

qual sofrera as primeiras influências e, de outro, pela inquietação intelectual e pelas ideias da 

referida Escola levou o poeta a uma crise de identidade. Na (re)construção dessa identidade, 

a tradição romântica, antes influenciadora, ficou, para ele, reduzida uma mera lembrança da 

busca de uma nova concepção de lírica. A busca pessoal por essa nova concepção, travada em 

um contexto fortemente marcado pelo reconhecimento da coexistência de princípios opostos 

e de forças antagônicas, e, de certa forma, influenciada pelo contato com o expressionismo 

alemão, resultou num fazer poético que acabou por suprimir, nas palavras de Prado, “não 

apenas a sensibilidade e os valores do poeta como ser humano, como também a palavra e a 

expressão literária que os exprimiam”. Ainda segundo o autor, além da influência do 

Romantismo, o poeta também vivenciou o Parnasianismo: 

 

Essa hesitação entre o sonho e o tormento, [...], na verdade só será 

compreendida se levarmos em conta que o poeta chegou a ela porque viveu 

a experiência do “Parnaso”. Deste, Augusto dos Anjos reteve a ideia de que 

o poeta é sobretudo um criador interessado na objetividade absoluta e na 

impassibilidade da obra literária em face da qual, [...], a humanidade do 

poeta acaba se rendendo à voluntariedade do artífice, à técnica verbal e ao 

empenho construtor64. 

 

Esta experiência acabou por distanciá-lo do discurso autobiográfico e sentimental, 

próprio da estética romântica, fazendo com que sua lírica adotasse a Arte e o Belo como pilares 

da vida e da existência. É importante destacar aqui que, em Augusto dos Anjos, o belo não se 

                                                           
 
63 Op. cit., p. XX. 
 
64 Idem (1996, p XXIII). 
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limita ao conceito tradicional de beleza, pois, em seus versos, seguindo uma tendência de 

Baudelaire, o belo também foi explorado em tudo aquilo que, para o senso comum, é feio ou 

horroroso, o que explica a presença constante da podridão, ou de temas a ela relacionados, em 

sua obra. 

A obra de Augusto dos Anjos mostra-se mesclada por várias tendências, de modo que 

ela simboliza o caos amplamente explorado por ela mesma, à medida que Romantismo, 

Expressionismo, Simbolismo, Parnasianismo, Pré-Modernismo e Modernismo fundem-se em 

seus poemas, dando-lhe uma roupagem nunca antes observada na Literatura Brasileira. 

Observe-se que tal característica não o fixa em nenhuma delas, mas contribui, de certa forma, 

com a expressão livre e diversificada do poeta no trabalho com temas e termos não 

convencionais. Isto significa dizer que a construção dos poemas ocorre justamente a partir da 

desconstrução das convenções literárias que o influenciaram. O uso da terminologia científica 

e a temática da podridão talvez sejam os exemplos mais evidentes da dessacralização da 

poesia. 

De acordo com a citação feita por Prado acerca do ensaio de Lúcia Helena, os versos 

de Augusto dos Anjos distinguem-se em quatro etapas resumidamente apresentadas aqui: na 

primeira, ocorre o surgimento do eu, que emerge do caos e da escuridão cósmica; na segunda, 

evidencia-se a transformação do caos em cosmo; na terceira, ocorre a desintegração do 

universo; na quarta e última, o universo antes destruído ressurge, de forma a apagar todas as 

marcas daquela destruição65. Estas etapas, ainda que apresentadas de forma bastante resumida, 

revelam uma espécie de fusão entre as teorias da criação e da evolução. A primeira pode ser 

depreendida quando se observa que a sequência destas etapas faz lembrar a ordem da criação 

do mundo e do homem apresentada pela Bíblia Sagrada. Já a segunda pode ser percebida à 

medida que se observa a evolução do eu e do universo até a sua destruição. Note-se que a 

destruição está prevista na tradição bíblica e parece ser uma consequência certa da própria 

evolução. O mesmo ocorre com a ressurgimento do universo. Assim, ao explorar as imagens 

de um mundo desintegrado e de um mundo ressurgido das cinzas, a poesia assume o papel de 

anunciadora de um mundo melhor do que aquele destruído.  

Ainda que de forma pouco convencional, a poesia de Augusto dos Anjos traduziu as 

transformações resultantes do contexto que se formou no final do século XIX e início do 

século XX, as quais levaram o país a presenciar uma transição histórica e uma reconstrução 

                                                           
65 HELENA, Lúcia. A Cosmoagonia de Augusto dos Anjos. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1977. Apud 
PRADO, op. cit., p. XXVIII-XXXIV. 
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cultural nunca antes experimentadas pela sociedade. Conforme Prado66, “O itinerário pessoal 

de Augusto dos Anjos guarda curioso paralelismo com as linhas de desenvolvimento do país”, 

o que ocorreu desde sua infância no meio rural, quando testemunhou a falência dos negócios 

da própria família, até a vida adulta, quando conheceu a realidade urbana moderna e as teorias 

de sua época, culminando com sua morte em Leopoldina. Assim, da sociedade moderna 

resultante das referidas transformações, o poeta explorou os segmentos que ficaram às 

margens do desenvolvimento, como é o caso dos doentes, dos ébrios, dos mendigos e das 

prostitutas, ou até foram vítimas dele, como é o caso dos indígenas e dos negros67. 

A recepção da obra de Augusto dos Anjos também merece atenção. Ao abordar as 

questões existenciais que atormentam o ser humano e o fazem sofrer, o poeta gozou de 

considerável aceitação, pois, de alguma forma, o leitor se identificava com os temas 

abordados. Além disso, o domínio apurado do fazer poético resultou em textos escritos para 

serem recitados e facilmente memorizados, apesar do uso de termos científicos e pouco 

comuns para o público em geral. É importante destacar que a própria crítica, desde os 

primeiros estudos até os mais recentes, tem contribuído com a divulgação e com a recepção 

da obra, à medida que desenvolve métodos de análise que facilitam a compreensão e, 

consequentemente, provocam o gosto pela obra. Segundo Prado68: 

 

O leitor comum é menos sensível a essa variação69: para ele a literatura tem 

de interpretar, de algum modo, os problemas que a existência lhe propõe. A 

literatura tem de apresentar formulações, modos de dizer, de explicar as 

situações que experimenta. 

 

Parece claro que, no caso de Augusto dos Anjos, não obstante a linguagem carregada 

de vocabulário científico e de construções esdrúxulas, as quais a tornavam pouco comum para 

o fazer poético de sua época, esta interpretação dos problemas existenciais deu ao leitor 

comum aquilo que ele espera da literatura. Assim, parece oportuno afirmar que o trabalho 

                                                           
 
66 Op. cit., p. XXXVIII. 
 
67 PRADO elenca estes segmentos que foram abordados na mesma obra citada anteriormente. 
 
68 Op. cit., p. XLII. 
 
69 A variação a que se refere o autor é aquela que ocorre nas análises de um crítico para outro, as 
quais são influenciadas pelas teorias e pelos critérios de avaliação estética e ideológica que cada um 
adota. 
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desenvolvido pela crítica desde as primeiras edições de Eu” tem contribuído com a 

compreensão dos textos e com o desenvolvimento do gosto pela sua leitura. 

 

4.2 Uma Alternativa à Limitação da Linguagem segundo Rosenfeld 

 

O uso de termos científicos nos poemas de Augusto dos Anjos é uma característica 

mais do que notória, uma vez que o próprio leitor pode identificá-la nos textos e que 

dificilmente será encontrado um estudo sobre o poeta que não aponte tais termos como um 

aspecto marcante em sua obra. Rosenfeld70 afirma que o poeta sofreu da linguagem científica 

uma espécie de “sedução erótica”, resultando em uma “exogamia linguística”71. Ele afirma 

ainda que há certa semelhança com o expressionismo alemão, marcado pelo uso da linguagem 

médica no início da literatura moderna da Alemanha, segundo o filólogo Walter Jens, 

devidamente citado, o qual aponta como principais representantes daquele momento os poetas 

Gottfried Benn, Georg Heym e Trakl. Basicamente, estes poetas apresentaram no conjunto de 

suas obras três aspectos facilmente identificados na obra de Augusto dos Anjos: a terminologia 

científica, a temática em torno da podridão e a visão pessimista da humanidade decadente. 

Não obstante estas coincidências, não se pode classificar o poeta brasileiro como 

expressionista, pois, como é notório, ele não se firmou em nenhuma tendência literária. 

Rosenfeld cita a seguinte afirmação de Heym72: “A nossa doença é vivermos no fim 

de uma era, num crepúsculo que se tornou tão sufocante que quase já não se pode suportar a 

exalação do apodrecimento”. Ele comenta que a palavra apodrecimento e seus sinônimos 

talvez sejam os mais frequentes nos poemas de Augusto dos Anjos. Porém, quando se levam 

em consideração a biografia do poeta, o contexto da produção de sua obra e o momento 

histórico vivido pela humanidade, é possível observar que Augusto dos Anjos tinha 

consciência plena de tudo aquilo que foi derradeiro em sua vida: o fim da fortuna da família, 

o fim dos engenhos, o fim do século XIX, enfim, o fim de tudo. Somem-se a isto as ideias do 

poeta observadas por Proença73 (1975), as quais tinham sempre em foco a temática daquilo 

“que poderia, mas não chega a ser” e da “angústia do apenas potencial (o irrealizado)”. Esta 

                                                           
70 ROSENFELD, Anatol. Texto/Contexto - Ensaios. São Paulo: Editora Perspectiva, 1979. p. 259. 
 
71 Expressão usada por Theodor Wiesengrund Adorno e citada por Rosenfeld na mesma página. 

 
72 Op. cit., p. 260. 
 
73 Op. cit., p. 30. 
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consciência plena do fim de tudo despertou-lhe uma percepção aguçada da degradação das 

coisas, do homem, da sociedade e da humanidade, o que norteou toda sua produção literária. 

Assim, enquanto a poesia tradicional procurava representar a beleza idealizada pela sociedade 

decadente, a poesia de Augusto dos Anjos paradoxalmente representou a beleza do feio74 e, 

consequentemente, a podridão da mesma sociedade. A linguagem tradicional não dava conta 

de expressar tal paradoxo e isto explica a exogamia linguística e todas as figuras utilizadas 

pelo poeta. Com isto, todas as tensões da poesia passam a ser irradiadas pelos termos exóticos 

empregados, os quais acabam em consonância com o mundo do poeta. 

As vertentes mística e intelectual do poeta atraem-se, formando a “unidade dialética”, 

composta pelo lirismo e pela ciência, e resultando no sincretismo linguístico criado pelo 

poeta75, mas que se completará apenas com a construção de sentidos por parte do leitor. A 

presença constante desse dualismo, ao mesmo tempo que é o motivo do grande sofrimento 

representado nos poemas, desperta o desejo de libertar-se desta condição. Isto significa, para 

Augusto dos Anjos, de um lado voltar à forma primitiva, ou seja, à monera, e cultuar o niilismo 

e, de outro, exaltar a espiritualização e o intelectualismo, até alcançar a “imortalidade das 

ideias”. Tudo isto se reflete na clara oposição entre a língua, como um todo organizado, e a 

linguagem especializada, como parte desse todo, fazendo desta oposição a representação fiel 

do conflito do homem consigo mesmo. 

O termo técnico foi a costela de prata de Augusto dos Anjos na linguagem. Com ele, 

o poeta encontrou a alternativa a uma linguagem desgastada que já não dava mais conta de 

expressar a existência, como afirma Rosenfeld76: 

 

Augusto dos Anjos, poucos anos depois e à semelhança de Benn, buscava a 

palavra de dura e firme consistência, a palavra que não participasse da 

corrupção para que, deste modo, pudesse tanto melhor exprimir e superar as 

visões da podridão. Ambos encontraram esta palavra na linguagem 

científica, particularmente das ciências biológica e fisiológica. 

 

A consciência do desgaste e da alienação da língua histórica como meio de expressão 

fez com que esta se tornasse uma das alegorias utilizadas na obra, como a prisão que isola e 

                                                           
74 Além de Rosenfeld, outros estudiosos corroboram a hipótese da influência de Baudelaire sobre 
Augusto dos Anjos. 
 
75 Estas ideias de Rosenfeld mostram-se muito mais aprofundadas no texto base do que nestas 
poucas linhas deste trabalho. 
 
76 Op. cit., p. 264. 
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corrompe a expressão da verdade. Ao conseguir se libertar desta prisão, o próprio poeta acaba 

por se libertar da fragilidade da condição humana para se perpetuar no plano das ideias. 

 

4.3 A Dissolução do “Eu” em Sérgio Alcides 

 

O título da obra de Augusto dos Anjos, “Eu”, foi objeto de análise do crítico Sérgio 

Alcides no texto “Augusto dos Anjos e o mito do Eu”77. Neste estudo, o autor discorre 

detalhadamente sobre o pronome da primeira pessoa que dá nome ao livro, abordando desde 

sua classificação até seu uso e sua produção de sentido na obra em questão. Dada a frequência 

com que a primeira pessoa aparece nos poemas, Alcides afirma que grande parte da fortuna 

crítica costuma estabelecer uma ligação entre o título “Eu” e o poeta como pessoa. Esta ideia 

é reforçada pelo fato de o nome do poeta aparecer em pelo menos três poemas. Não obstante, 

uma análise mais atenta dos poemas leva à constatação de que tanto o pronome eu, como o 

nome Augusto, nos textos, assumem o papel de representantes do fracasso e da unidade 

perdida, ou seja, de representantes de todos aqueles que se encontrem em tais condições. Isto 

significa dizer que o “eu”, como parte do todo, passa a representar o todo, sintetizando as 

aflições humanas. 

A individualidade sugerida pelo pronome “eu” e pelo nome próprio “Augusto”, na 

verdade, é a própria condição humana da qual o poeta extraiu todo o conteúdo para a 

construção de sua poesia. De acordo com o crítico, além de ser sinônimo de fracasso, o nome 

próprio ainda foi objeto de escárnio: “É o caso em que o nome próprio, além de significar um 

fracasso (biológico), ainda é objeto de escárnio – porque é típico dos desconcertantes efeitos 

de humor que o poeta alcança através da rima”78. Ocorre uma espécie de transformação do 

“eu”, a qual parte da individualidade e passa pela representação do todo, até resultar na 

incorporação do eu a um mundo uniforme, quando se dá a aniquilação da individualidade. 

Considerando-se a morte como o ponto máximo deste processo, é possível dizer, ainda de 

acordo com o crítico, que o indivíduo só mostra sua verdadeira essência na iminência deste 

fenômeno. 

O estatuto autônomo e emancipado da poesia de Augusto dos Anjos apoia-se no tripé 

“Eu”, eixo norteador da obra como um todo, na “máscara poética” criada pelo poeta como 

                                                           
77 Op. cit., p. 121-130. 

 
78 Op. cit., p. 123. 



49 
 

referente do referido eixo, e no próprio “poeta”79, como indivíduo sensível e sujeito a todas as 

atribulações da existência. Neste sentido, a poesia assume características de tendências 

literárias que se opõem, sem, contudo, prender-se a nenhuma delas. Quanto a isto, mostra-se 

oportuna a citação de Paes (1985)80: 

 

Pois o Eu foi publicado bem no meio do período a que um dia chamei de 

‘vácuo da nossa história literária’, não porque nele inexistissem escritores de 

importância, mas porque lhe faltou, aparentemente, uma estética própria. 

Refiro-me ao período chamado de pré-modernista, e se digo ‘aparentemente’ 

é por estar convencido, hoje, de que o dito período, ainda que não tivesse 

tido uma estética programática como, antes dele, o parnasianismo e o 

simbolismo, e depois dele o modernismo, teve-a não programática, mas nem 

por isso menos distinta. 

 

 Parece verdadeiro afirmar que, intencionalmente ou não, Augusto dos Anjos 

sintetizou em sua obra este vácuo da história literária brasileira, dando forma à indefinição 

daquele momento histórico, o que o tornou um dos mais expressivos poetas da literatura 

nacional. 

Na sequência de seu estudo, o crítico aborda a separação, na obra, entre o “sujeito do 

enunciado” e o “sujeito da enunciação”. Para ele, quanto mais intensa é esta separação, maior 

é a autoafirmação de cada um dos sujeitos, conflitantes entre si, sem que isto interfira na 

convergência entre a poética e a ética. Partindo deste viés, ele afirma que “o tema da poesia 

de Augusto dos Anjos é precisamente o fracasso do ‘Eu’ e a desagregação da subjetividade 

como valor fundante da chamada ‘civilização’ ocidental”81. Assim, o abismo formado pela 

“máscara da máscara de outras máscaras em sucessão indefinida”82, proposto por ele, pode 

ser comparado à imagem de dois espelhos posicionados frente a frente, de forma que o reflexo 

de um e outro seja projetado ao infinito, ou, no contexto da obra, a representação do “eu” 

olhando para o próprio “eu”. 

A visão pessimista decorrente do fracasso e da desagregação da subjetividade, apesar 

de lastrear toda a poética de Augusto dos Anjos, não deixa transparecer nenhum ressentimento 

                                                           
 
79 Este tripé é sugerido por Alcides (p.123) ao abordar a circunstância das três ocorrências do nome 
próprio na obra de Augusto dos Anjos. 
 
80 Op. cit., p 82. 
 
81 ALCIDES, op. cit., p. 124. 
 
82 Idem, p. 124. 
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por parte do poeta. A explicação para isto talvez seja a consciência que o poeta teve do 

“sofrimento cósmico inscrito em cada célula do corpo, fadado este à desagregação e aos ciclos 

da natureza, junto com todas as funções racionais e emocionais antes atribuídas a uma 

hipotética alma” (ALCIDES, 2006, p.126), consciência esta que acabou por suprimir o 

sofrimento individual. Isto reforça a ideia de que o Eu representa o todo. 

É importante destacar que a mudança de uma visão puramente científica para uma 

visão quase que religiosa de uma realidade constituída por um princípio único, o monismo, 

culminou numa visão biológica da realidade, capaz de interpretar e explicar de forma mais 

adequada as transformações sociais decorrentes da industrialização e da urbanização ocorridas 

ao longo do século XIX e que continuaram a acorrer no início do século XX. A exemplo do 

que ocorrera com outros pensadores, Augusto dos Anjos explorou em sua obra as temáticas 

relacionadas ao indivíduo e sua relação com as referidas transformações, à civilização, como 

o organismo maior sendo influenciado por elas, e à liberdade. A reflexão sobre temas tão 

presentes em seu contexto talvez explique sua autodenominação como o “Filósofo Moderno” 

que, segundo Alcides, “oscila entre exaltação da mente e a excitação do espírito”. 

Ainda de acordo com o crítico, a pressuposta centralidade do “eu” cede lugar à 

marginalidade diante do contexto da modernidade. Neste aspecto, é possível dizer que 

Augusto dos Anjos foi mais moderno do que os próprios poetas modernistas, principalmente 

quando se leva em consideração, resguardadas as devidas proporções, que o conceito de poesia 

marginal surgiria apenas no período da ditadura militar. Cabe aqui a fala de Gullar83: 

 

Exemplos como esse revelam não apenas o nível de complexidade a que 

Augusto conduz a expressão verbal, como também o rompimento com a 

concepção literária acadêmica, o que o situa como precursor, a meu juízo, 

da poesia que se fará no Brasil depois do movimento de 22. 

 

 Seja como for, a marginalidade do “Eu” foi determinada, entre outros fatores, 

inclusive por uma questão geográfica, uma vez que sua produção tem como primeira 

referência exatamente o local em que o poeta viveu sua infância e testemunhou, com o passar 

dos anos e com o desenvolvimento capitalista, todas as transformações dele decorrentes até 

culminar na sua decadência total, o que, para Gullar84, “É a penetração do capitalismo que, se 

                                                           
83 GULLAR, Ferreira. Augusto dos Anjos ou Morte e Vida Nordestina, 1975. In: ANJOS, Augusto dos. 
Toda Poesia de Augusto dos Anjos. 5 ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2016. 
 
84 Op. cit., p. 16. 
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por um lado significa progresso, por outro agrava a miséria legendária da região”85. Não 

obstante esta decadência, paralelamente à ascensão do Estado, ocorreu a ascensão do “Eu”. A 

explicação para a ascensão da obra de Augusto dos Anjos talvez seja o fato de ela representar 

a voz dos indivíduos inevitavelmente marginalizados por um processo que, em tese, deveria 

promover o bem-estar comum. 

Na contramão da cultura literária brasileira, Augusto dos Anjos, por meio da 

dessacralização da poesia, promoveu a dessacralização do próprio herói, à medida que o 

abordou não como o herói consagrado, mas como aquele que “não chegou a ser, o irrealizado”, 

na fala de Proença86, ou como, nas palavras de Schopenhauer87, o herói cuja “vontade 

mortificada pelo esforço e pelo trabalho, mau sucesso e ingratidão do mundo, durante toda 

uma vida, se extingue no Nirvana”. São inúmeros os exemplos desta condição na obra, de 

forma que este herói mostra-se incapaz de viver plenamente sua existência e tem como única 

certeza a sua morte e consequente deterioração. 

 

 

4.4 “Morte e Vida Nordestina” Segundo Ferreira Gullar 

 

 A visão de mundo de Augusto dos Anjos foi alicerçada nas doutrinas materialista e 

evolucionista desenvolvidas e pregadas por Comte, Haeckel, Darwin e Spencer, como 

afirmam todos os estudiosos de sua obra, dentre eles Gullar88. Segundo este, o poeta, ao ler 

Spencer, enxergou a limitação da ciência para explicar a realidade e concluiu que o 

evolucionismo, inicialmente aplicado ao campo da biologia, também poderia explicar tanto as 

relações materialistas como a organização e o desenvolvimento da sociedade humana. Sua 

filosofia negativa teria surgido de uma combinação entre a concepção materialista de Haeckel, 

segundo a qual a monera é a origem de todos os seres animais, e o idealismo voluntarista de 

Schopenhauer, para quem não há progresso histórico, uma vez que “apresenta como única 

perspectiva para o homem, [...], o aniquilamento da vontade de viver” (GULLAR, 1975, p. 

17). 

                                                           
85 Idem. 
 
86 Op. cit., p. 30. 
 
87 SCHOPENHAUER, 1851, p. 234-5, apud ALCIDES, 2006, p. 126. 
 
88 GULLAR, Ferreira. Augusto dos Anjos ou Morte e Vida Nordestina, 1975. In: ANJOS, Augusto dos. 
Toda Poesia de Augusto dos Anjos. 5 ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2016. 
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Enquanto tais doutrinas representavam, na Europa, uma reação às transformações 

resultantes dos avanços científicos e tecnológicos fomentados pelo sistema capitalista, a 

filosofia norteadora da obra de Augusto dos Anjos tinha como contexto o Nordeste que não 

era contemplado com os mesmos avanços científicos, que se mantinha socialmente estagnado 

e que era economicamente atrasado, mas que também, como cultura dependente, sofria os 

efeitos negativos da nova ordem mundial. Assim, todos os temas abordados pelo poeta são 

materializados em elementos da “realidade menor”89, por ele observados. Isto representou 

uma ruptura com as mesmas tendências literárias que o influenciaram. Como resultado, surge 

uma indagação existencial pautada na realidade, muito mais profunda do que qualquer outra 

antes observada na literatura brasileira. 

A ruptura revolucionária provocada por Augusto dos Anjos concretizou-se numa 

poesia que passou “a falar da vida real, comum”, de forma a retratar, em sua plenitude, as 

experiências vivenciadas sem, portanto, acobertá-las como o fez a literatura “sorriso da 

sociedade”. Por meio da palavra, o que era vulgar virou matéria de sua poesia, o que o tornou 

um dos poetas mais originais de todos os tempos. O homem, até então suprimido pelos poetas 

que buscavam sempre o fazer poético supostamente ideal, passa a ser mostrado como 

indivíduo fortemente influenciado pelo meio e pelos fatores sociais e culturais de seu tempo, 

ou seja, o homem real e sem as idealizações literárias. 

Surge aí um inconformismo que leva Augusto dos Anjos a questionar a própria 

existência e desperta nele a necessidade de exteriorizar os sentimentos, num discurso poético 

desconcertante e inovador. No contexto de uma cultura dependente como era a do Brasil 

naquele momento da história nacional, a obra de Augusto dos Anjos mostrou certa autonomia, 

apesar de ter sido, até certo ponto, influenciada por outros escritores. O fato é que este 

questionamento foi tão forte e inovador, que a obra acabou por se libertar das regras da 

academia, principalmente no que diz respeito ao conteúdo, mesmo nos sonetos. Como 

resultado, a realidade social passou a ser a matéria do Eu. Assim, a tendência natural que, 

segundo Gullar90, a literatura dependente tem de desviar-se do modelo ditado pela metrópole 

intensificou-se em Augusto dos Anjos, sem, contudo, representar um atraso literário, dado seu 

caráter inovador. 

                                                           
 
89 Esta expressão foi utilizada por Gullar (p. 18) para se referir aos animais. 
 
90 Op. cit., p. 32. 
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Para compreender o que representou a inovação da obra de Augusto dos Anjos num 

contexto de cultura dependente, é necessário ter em mente a realidade social brasileira do 

momento histórico de então. Para Gullar91: 

 

O traço essencial era seu caráter dependente, e nisso a cultura refletia o traço 

mais marcante da realidade brasileira de então. O desenvolvimento 

capitalista era a única perspectiva concreta e a cultura a exprimia, no que 

tinha de progressista naquele estágio. O atraso era o Império, a escravidão, 

as relações patriarcais do latifúndio. Certamente, a inserção do Brasil no 

sistema capitalista, como país dependente, gerava contradições entre os 

interesses internos e o sistema mundial, mas tais contradições se resolviam, 

como ainda hoje, com a transferência dos ônus para a vasta maioria da 

população. [...]. Noutras palavras, só na medida em que outras forças sociais 

entram em cena e os interesses de classe se definem melhor, a visão crítica 

da sociedade se aprofunda. Essa visão crítica vai encontrar expressão, mais 

cedo ou mais tarde, de uma forma ou de outra, nas manifestações literárias. 

E é esse mesmo processo que corrige, gradativamente, as deformações 

geradas pela dependência. 

 

Parece evidente que os segmentos mais vulneráveis de uma população acometida pelas 

contradições daquele momento tornaram-se a fonte maior de conteúdo para os poemas de 

Augusto dos Anjos, o qual, por meio destes poemas, talvez tenha sido o precursor das 

“correções gradativas das deformações geradas pela dependência”, ao criar uma linguagem 

que anteciparia as características da poesia moderna e agradaria leitores de todos os níveis. 

Em termos práticos, a inovação da poesia de Augusto dos Anjos caracterizou-se pela 

aproximação do fazer poético a elementos como a podridão, o vulgar e o feio, utilizando-se, 

como é sabido, de termos pouco convencionais para a poesia, como é o caso do vocabulário 

científico, e pelo distanciamento das convenções literárias de sua época, o qual se deu “ao 

cabo de tentativas, tateios e buscas contraditórias”. Assim, para Gullar92, “a característica mais 

geral da linguagem moderna da poesia é a tendência a acentuar o caráter concreto do discurso: 

a busca de uma linguagem que seja, ela mesma, uma experiência nova à percepção”. Esta 

permeou toda a produção literária do poeta do Eu. 

                                                           
 
91 Op. cit., p. 30-31. 
92 Op. cit., p. 42. 
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Esta “experiência nova à percepção” resultou na popularidade alcançada pela obra. A 

explicação para isto reside no fato de a linguagem utilizada por Augusto dos Anjos trazer 

como pano de fundo justamente “a realidade doméstica, familiar e provinciana na qual a 

imaginação do poeta encontra o material que transfigura”. Ao reconhecer esta realidade como 

sua própria realidade, o leitor encontra na poesia de Augusto dos Anjos o reflexo de sua 

existência, com todos os problemas que o perturbam; à medida que se identifica com os temas 

abordados, a familiaridade com a obra aumenta, tornando-a cada vez mais popular. Isto mostra 

o quanto é importante levar em consideração a realidade do contexto de sua produção para 

que seja possível compreender o verdadeiro significado da obra. 

Os poemas de Augusto dos Anjos são carregados de sua condição humana e de sua 

própria história, as quais configuram a matéria-prima de toda a sua poesia, num “compromisso 

total com a existência”. Isto não significa, porém, que sua obra fique resumida a sua biografia. 

A obra sintetiza a experiência humana, de forma que seu discurso poético ficou “incorporado 

como elemento poético vivo na literatura brasileira”, justamente por trazer em sua essência 

toda a experiência historicamente acumulada pelo homem. Curioso destacar que, com isto, a 

temática da obra é marcada pelos extremos o que, desta forma, fez de temas como a morte e 

a podridão algo constante nos poemas e colocou temas como o amor e a ternura em segundo 

plano. 

Ao abordar a existência humana em sua plenitude, ganhou forma também a temática 

macabra como representação da miséria humana, numa tentativa de redimi-la. Com isto, a 

morte, como condição a que o ser humano está sujeito, aparece como matéria da expressão 

poética sem qualquer idealização, ou seja, como fato real, mas ainda capaz de, por meio das 

palavras, despertar algo sublime. O resultado é uma poesia impactante, que causa estranheza, 

e ao mesmo temo profunda. 

Gullar divide a obra poética de Augusto dos Anjos em três fases. Na primeira, que foi 

de 1901 a 1905, o poeta ainda não tinha uma visão coerente do mundo, nem pleno domínio 

dos meios de expressão para representá-la. Com uma escrita que mesclada por características 

do simbolismo, do parnasianismo e do romantismo, ele ainda buscava uma forma própria de 

se expressar. Já na segunda, que foi de 1905-6 a 1910, marcada pela presença de elementos 

ligados à experiência direta, cotidiana, o poeta realizou o “fundamental de sua obra poética”. 

Finalmente, na terceira, que foi de 1910 a 1914, há a “predominância quase exclusiva da forma 

soneto e da temática filosófica”. Em síntese, pode-se dizer que a obra de Augusto dos Anjos 

partiu de uma busca pessoal pela expressão poética própria (primeira fase), passou por uma 

construção poética mais densa, marcada pela realidade experimentada de fato (segunda fase), 
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até chegar a uma poética mais filosófica, porém mais distante da realidade, fato talvez 

explicado pelo deslocamento do poeta da terra natal para o Rio de Janeiro, quando se afastou 

do ambiente de todas as suas experiências. O crítico observa ainda que, independentemente 

desta divisão da composição poética de Augusto dos Anjos em fases, sua poesia é formada 

basicamente por dois tipos de poemas, os quais se distinguem não só pela forma, mas 

principalmente pelo tratamento dado pelo poeta à temática abordada no poema. Assim explica 

Gullar93: 

 

Mais importante, porém, que a distinção dessas fases, para compreender a 

poesia de Augusto dos Anjos, é o exame da maneira como elabora a 

expressão poética. De acordo com esse enfoque, distingo dois tipos de 

poemas: aquele em que o poeta expõe uma ideia determinada, um conceito, 

e aqueles em que indaga, poemas que são como o processo dialético da 

indagação, expressão da perplexidade do poeta. No primeiro caso estão os 

sonetos, em sua maioria; no segundo, os poemas mais longos, que são, via 

de regra, os melhores, aqueles em que o autor atinge o plano mais alto de 

sua criação poética. Não é por acaso que isso acontece: antes reflete, de um 

lado, o condicionamento do trabalho poético às formas preestabelecidas (o 

soneto) ou não (o poema longo), e, de outro, como a outra face da moeda, a 

própria disposição mais ou menos aberta do poeta ante a realidade. 

 

Se, como afirma o Gullar, a maioria dos poemas se apresenta na forma do soneto, em 

que consistiu a originalidade de Augusto dos Anjos, uma vez que é sabido que tal forma foi 

influenciada pelo parnasianismo e pelo simbolismo? O próprio crítico afirma que a distinção 

se deu pela temática, pela linguagem e pela visão de mundo do poeta, que não ficou limitado 

apenas aos procedimentos de criação do soneto, como ocorrera com os poetas parnasianos e 

simbolistas. Afirma ainda que “O fato de ter ele, com tanta frequência, adotado a forma soneto 

indica o quanto estava condicionado por ela, à qual recorria quando o que desejava exprimir 

– e portanto quando sua disposição interior – não pedia uma forma mais ampla”. Foi por meio 

dos sonetos que seu questionamento mostrou-se conciso e marcado pela maior perfeição 

formal, apesar de, como afirma o crítico, o poeta não ter sido “um cinzelador de versos, um 

artesão exigente”. Além disso, “essa perfeição nunca aparece como resultado da preocupação 

formal ou do trabalho de polimento posterior, e sim como reflexo de um estado interior que 

consegue plena formulação poética”. Para o crítico, foi com os poemas longos que o poeta, ao 

“questionar mais profundamente suas relações com a realidade, conseguiu distanciar-se das 

limitações e dos condicionamentos e atingiu o ápice de sua criação poética”. Resultado: “A 

                                                           
93 Op. cit., p. 59. 
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complexa elaboração poética de Augusto dos Anjos reflete a complexidade do real que ele 

procura abranger”94. 

O universo poético de Augusto dos Anjos parte de uma contradição marcada, de um 

lado, pela visão teórica e, de outro, pela disposição afetiva. A primeira permite ao poeta 

reconhecer e interpretar a materialidade da vida como fenômeno determinado pelas leis 

naturais e, como tal, sujeito a todas as mazelas resultantes; já a segunda permite ao poeta 

estabelecer com a vida uma relação dialética intensa, que o leva a uma tentativa de superação 

por meio da criação estética, cuja linguagem evolui do conceitual para o poético e se dá em 

vários níveis, dos quais três são claramente observados por Gullar (1975, p. 70 a 72) e acabam 

se desdobrando em outros mais difusos. O primeiro nível caracteriza-se por afirmações 

teóricas que abordam leis universais e tratam a morte de forma mais abstrata; no segundo 

nível, a morte passa a ser abordada de forma mais particularizada e expressa em imagens ricas 

de referências; o terceiro nível já apresenta uma elaboração verbal mais complexa, 

característica marcante do universo poético criado por Augusto dos Anjos, a qual se apoia, 

entre outros elementos, na visão quantitativa dos fenômenos, no Indizível, no Incognoscível 

e no uso do vocabulário científico e filosófico95. Este vocabulário, segundo Gullar, não pode 

ser limitado ao simples aspecto negativo insistentemente reforçado pela crítica em geral; antes, 

precisa ser visto como “fator constitutivo” da produção poética de Augusto dos Anjos, como 

“instrumento indispensável à expressão de suas inquietações e perplexidades”, constituindo 

“um dos polos de sua linguagem”. Pode-se dizer, então, que este universo poético teve como 

um de seus objetivos a transfiguração tanto da realidade como da terminologia científica e 

filosófica representativa desta realidade, o que só foi possível graças a “um alto domínio da 

expressão, da técnica do verso” e à “extraordinária riqueza rítmica de sua linguagem”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
94 Op. cit., p. 60 a 67. 
 
95 Op. cit., p. 70 a 73. 
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5 A Proposta de Análise Adotada 

 

Um dos propósitos da execução deste trabalho, se não o principal, seria o de apresentar, 

a quem dele tiver conhecimento e tiver interesse pela obra de Augusto dos Anjos, uma espécie 

de modelo de análise que facilitasse a leitura e o trabalho com os poemas do “Eu”. É preciso 

ponderar que, quando se fala em modelo, há o pressuposto de que este pode ser utilizado 

indistintamente com textos de qualquer natureza, estilo, época, autor, etc. No entanto, ao se 

considerar a complexidade da poética de Augusto dos Anjos, a ideia de modelo mostrou-se 

insuficiente para concretizar a intenção inicial, assim como o seria com qualquer texto 

literário, o que tornou necessário renpensá-la para que o trabalho cumprisse o seu papel junto 

ao público leitor de Augusto dos Anjos. 

Desta forma, em vez de propor um modelo de análise, o caminho encontrado foi seguir 

os ensinamentos de Cândido96, em “Na sala de aula”, e apresentar análises que, conforme ele, 

“procuram sugerir ao professor e ao estudante maneiras possíveis de trabalhar o texto, partindo 

da noção de que cada um requer tratamento adequado à sua natureza”. Ou seja, as análises, 

em vez de se mostrarem como modelos a serem seguidos, seriam apenas exemplos de como é 

possível trabalhar com o texto, sem contudo, tirar do leitor a sua independência leitora, uma 

vez que a natureza do próprio texto é que determina como ele deve ser trabalhado. Outro ponto 

importante é o fato de que, partindo deste ensinamento, as análise são sempre passíveis de 

contestação e ressignificação, quando ela não for entendida como suficientemente consistente 

e sua aceitação não for possível. 

Apesar da adequação da análise à natureza do texto, Cândido propõe que o trabalho 

seja norteado por pelo menos dois pressupostos teóricos. O primeiro, perfeitamente aplicável 

aos textos de Augusto dos Anjos, é que “os significados são complexos e oscilantes”. Não é 

preciso muito esforço para perceber que a complexidade e a oscilação dos significados dos 

poemas do “Eu” são constantes. O segundo pressuposto é o de que “o texto é uma espécie de 

fórmula, onde o autor combina consciente e inconscientemente elementos de vário tipo”; 

parece que, por meio desta fórmula, o poeta criou o seu próprio universo. Tendo como ponto 

de partida os pressupostos aí apresentados, o trabalho com texto literário torna-se mais 

consistente. 

Outra sugestão importante do ilustre Professor ao analista do texto literário é a de 

                                                           
 
96 CÂNDIDO, Antônio. Na Sala de Aula – Caderno de Análise Literária. São Paulo: Editora Ática, 1998. 
p. 5. 
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“utilizar sem preconceitos os dados de que dispõe e forem úteis, a fim de verificar como (para 

usar palavras antigas) a matéria se torna forma e o significado nasce dos rumos que esta lhe 

imprimir”. Ora, no caso de Augusto dos Anjos, cada poema é um microuniverso que imprime 

suas próprias leis e, portanto, ditam os rumos de sua análise. No entanto, Cândido97 pondera: 

 

Tenho consciência de que o tipo de trabalho apresentado aqui se ajusta 

melhor à sala de aula, onde tudo ganha mais clareza devido aos recursos do 

gesto e da palavra falada, com o auxílio do fiel quadro-negro e seu giz de 

cor. Reduzidas à escrita, as análises perdem força; mas creio que ainda assim 

podem valer como registro dum tipo de ensino, e eventual ponto de apoio 

para professores e estudantes. 

 

As análises dos poemas do corpus deste trabalho foram realizadas de forma a 

evidenciar aquilo que se mostrou mais importante, obedecendo às exigências de cada um dos 

textos em questão. De acordo com estas exigências, o léxico foi mais ou menos explorado, 

lembrando que o vocabulário científico permeou quase toda a obra de Augusto dos Anjos, 

como caracter´stica marcante. É preciso lembrar que, na poesia, o vocabulário é marcado pela 

plurissignificação, mas, no “Eu”, as palavras, além de ganhar infinitos significados, acabam 

sendo afetadas pela oposição destes significados, que refletem as tensões vivenciadas pelo 

homem. Eventualmente, algumas questões biográficas foram abordadas, mas apenas quando 

o próprio poema o permitia, ainda assim levando em consideração algum estudo já 

apresentado. Em relação à estrutura dos poemas, não houve grande preocupação, uma vez que 

todos são sonetos; mesmo assim, quando foi necessário, algum tópico estrutural foi abordado. 

Enfim, as análise apresntadas adiante trazem uma possível construção de significados, 

conforme eles se mostram os poemas, sem, contudo, organizá-los e, portanto, promover aquilo 

que Cândido chamou de “estratificação de significados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
97 Op. cit., p. 6. 
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6 Análise do Corpus 

 

Os critérios para a escolha dos poemas que compõem o corpus deste trabalho já foram 

oportunamente apresentados. O desafio agora é mergulhar no universo de possibilidades que 

se abre àquele que se propõe explorar o universo poético de Augusto dos Anjos. 

Augusto do Anjos mostrou-se profundo conhecedor das técnicas de versificação, 

conhecimento este herdado, ao que tudo indica, da influência parnasiana. Apesar de estar claro 

que esta não foi uma preocupação sua, o poeta conseguiu aplicar o rigor formal em sua obra, 

o que pode ser constatado principalmente pelo uso frequente dos decassílabos tanto nos 

sonetos como nos quartetos. Não obstante, não foi este rigor que o fez ser considerado um dos 

mais importantes poetas da Literatura Brasileira. O que o fez se destacar no meio literário foi 

a originalidade na abordagem das temáticas, dando-lhes uma roupagem nunca antes 

observada. Desta forma, assim como, segundo Rosenfeld, a linguagem científica exerceu 

quase que uma “sedução erótica” sobre Augusto dos Anjos, o conjunto da obra do poeta 

despertou em seus apreciadores quase que, nas palavras de Almeida, um “estado de transe”. 

A explicação para este estado talvez esteja na representatividade que a obra assumiu de todos, 

ou quase todos, os valores que permeavam a condição humana; além disso, ao explorar os 

conflitos e as contradições desta condição, a obra proporcionou ao leitor um reflexo do seu 

“eu”, fazendo com que este se identificasse nos poemas. Convém ressaltar que o próprio poeta 

se viu atormentado por tais conflitos, o que potencializou o seu poder criador e fez dele um 

tradutor da condição humana, um “arauto do universo”. Assim, não é difícil constatar que seus 

poemas resultaram de uma sensibilidade extremamente aguçada, que foi capaz de sintetizar a 

angústia humana provocada pela realidade opressora. 

Não há como negar que a produção literária de um escritor sofra influência de sua 

biografia, de sua experiência perante a sociedade que o rodeia e, enfim, do contexto histórico-

cultural de sua época. Por isso, há sempre uma tendência em se justificar a obra tomando como 

base a vida do poeta. Em alguns casos isto fica até muito evidente. No entanto, a análise aqui 

proposta procurou se pautar sempre naquilo que o texto, por si só, foi capaz de transmitir. É 

óbvio que, por se tratar de Augusto dos Anjos, esta tarefa com o texto se torna um pouco mais 

difícil; assim, há vários poemas que podem ser associados à biografia, mas só o são quando a 

própria superfície textual indica tal relação, tendo sido esta defendida, inclusive,  por parte da 

crítica, principalmente a apologética. De acordo com Almeida98: 

                                                           
98 Op. cit., p. 23. 
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Um poeta da personalidade de Augusto, cuja obra resulta de um quase estado 

de transe, não pode ser apreciado apenas no seu aspecto formal. Cumpre 

acima de tudo averiguar os valores de sua arte como veículo de outros 

valores, os seus conflitos interiores como fôrça motriz de um poder criador. 

Ao lado da sensibilidade psicológica do autor, há que recorrer ao estudo da 

biografia, do meio social, das circunstâncias determinantes da criação 

literária, porque o que importa em Augusto é a interpretação de sua obra 

como reflexo de sua alma. 

 

Isto posto, as análises aqui apresentadas procuraram explorar a temática por trás de 

cada poema, construindo, sempre que possível, significados consistentes, e coerentes com o 

universo textual, para cada termo presente nos versos, de forma que as análises resultassem 

numa interpretação possível para os poemas. Não houve, em hipótese alguma, a intenção de 

esgotar as possibilidades de análise; muito menos a de tirar do leitor o prazer da descoberta 

por sua própria leitura. A verdadeira intenção foi apresentar apenas uma possibilidade de 

interpretação que servisse de ponto de partida, ou até motivação, para aqueles que enfrentam 

alguma dificuldade em desbravar o riquíssimo universo poético criado por Augusto dos Anjos. 

 

6.1 Análise do Poema “O morcego” 

 

Meia-noite. Ao meu quarto me recolho.  

Meu Deus! E este morcego! E, agora, vede:  

Na bruta ardência orgânica da sede,  

Morde-me a goela igneo e escaldante molho. 

 

"Vou mandar levantar outra parede..." 

— Digo. Ergo-me a tremer. Fecho o ferrolho 

E olho o teto. E vejo-o ainda, igual a um olho, 

Circularmente sobre a minha rede! 

 

Pego de um pau. Esforços faço. Chego 

A tocá-lo. Minh'alma se concentra. 

Que ventre produziu tão feio parto?! 

 

A Consciência Humana é este morcego! 

Por mais que a gente faça, à noite, ele entra 

Imperceptivelmente em nosso quarto. 
 

 

Análise 

 

O soneto “O morcego”, segundo a tese de Arruda, foi transcrito em 23 de julho de 

1914 na primeira página da Gazeta de Leopoldina, como uma homenagem do jornal a Augusto 
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do Anjos que acabara de chegar à cidade mineira, onde fora nomeado pelo então Govenador 

de Minas Gerais, o Dr. Júlio Bueno Brandão, para assumir a Direção  do Grupo Escolar 

Ribeiro Junqueira99. No mesmo estudo, a autora fez algumas considerações acerca de “O 

morcego”, estabelecendo uma relação deste com uma crônica de Olavo Bilac100: 

 

Não se pode negar que a primeira leitura que se faz desse soneto é pela ótica 

freudiana, ou seja, da questão do consciente, subconsciente e inconsciente, 

dos quais o morcego seria o primeiro, da consciência, do olho que tudo vê. 

As palavras morcego, meia-noite, sede, molho, parede, ferrolho, teto, olho, 

pau, alma, parto, consciência, noite e quarto adquirem uma ambiguidade 

nesse contexto, permitindo-nos também outra interpretação, além da que a 

ótica psicanalítica nos revela. Lembra-nos das masmorras na Ilha das 

Cobras. Uma crônica de Olavo Bilac, de 10 de novembro de 1907, também 

sobre morcego, trouxe-nos novos sentidos para esse poema de Augusto. 

Bilac recorda, em seu texto, a antiga polícia urbana, cujo representante era o 

antigo morcego, feio e lambuzão, trôpego e cambado, com um apito inútil a 

bimbalhar sobre o peito da farda, e um refle, ainda mais inútil, a sacolejar 

pela perna torta. Além do mais, esse morcego servia sempre de saco de 

pancadas e alvo de chufas aos estudantes da época, que não o respeitavam. 

Justamente por ser constantemente desrespeitado e maltratado, esse morcego 

também agia de modo intolerante e agressivo com os mais fracos. Por este 

motivo, Bilac o responsabiliza por todos os excessos, escândalos e tropelias 

que ocorriam na cidade. E qual a relação disso com o poema de Augusto? A 

possibilidade de uma leitura da camada mais profunda desse texto, ou seja, 

o morcego passa a ser alguém que vigia, que reprime as vítimas e a voz do 

poema, então, passa a ser a voz de uma das vítimas integradas nesse Eu. Pego 

de um pau. Esforços faço – este verso lembra o momento em que os 

prisioneiros da Ilha das Cobras forçam as grades, entre eles, Pau-de-Lira, 

mas o guarda joga mais água com cal na masmorra e eles perdem a força de 

reação. 

 

Segundo Arruda, neste poema “a voz ainda é do poeta-filósofo”101, que “constata a 

existência da consciência individual”102. É importante ressaltar que a pesquisa realizada por 

Arruda procurou relacionar a obra de Augusto dos Anjos com o contexto histórico e, portanto, 

suas considerações podem ter sido influenciadas por seus estudos, uma vez que estão mais 

amparadas em suas impressões do que no que o poema diz por si só. Ou seja, salvo 

interpretação equivocada, com exceção da figura do morcego, não há elementos na superfície 

textual, nem na temática por trás dela, que permitam relacioná-lo com a crônica de Bilac. 

                                                           
99 Op. cit., p. 108-109 
 
100 Op. cit., p. 259-260 
 
101 Idem, p. 259 
 
102 Idem, p. 266 
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Gullar cita o poema “O morcego” ao discorrer sobre a “formulação poética” de 

Augusto dos Anjos e aponta o poeta como “um criador de atmosferas”103: 

 

Resta, contudo, sublinhar que, nele, essa perfeição nunca aparece como 

resultado da preocupação formal ou do trabalho de polimento posterior, e 

sim como reflexo de um estado interior que consegue plena formulação 

poética. E não poderia ser de outro modo, já que Augusto, em que pese a 

aparência cientificista e racionalizante de seus poemas, é sobretudo um 

criador de “atmosferas”, nisso residindo talvez a força principal de sua 

linguagem “gótica” e teatral. Daí a adequação de tema e linguagem que 

descobrimos em seus melhores momentos, e particularmente em sonetos 

como “Asa de corvo”, “O morcego”, “O lamento das coisas”, entre outros. 

 

Não há dúvidas de que o poema em questão é exemplo de uma das atmosferas criadas 

por Augusto dos Anjos, as quais compuseram, ainda segundo Gullar, o “universo verbal” do 

poeta. 

Apesar de, conforme Gullar, aparentemente não ter havido uma preocupação formal, 

algumas observações quanto à forma parecem pertinentes. O poema em análise é um soneto 

composto por versos decassílabos heroicos, ou seja, apresentam a sexta e a décima sílabas 

métricas. Merecem uma observação os versos “Mor/de-/me a/ goe/la ig/neo e es/cal/dan/te/ 

mo/lho” e “E o/lho o/ te/to. E/ vê/jo-o a/in/da, i/gual/ a um o/lho”, pois estes fogem ao padrão 

de decassílabos heroicos por não apresentarem a sexta sílaba métrica; em ambos, a quinta 

sílaba é métrica e, no caso do primeiro, ainda foi empregado o recurso na sinérese na palavra 

“goela”, o qual consiste na transformação do hiato em ditongo para fins de metrificação, pois, 

caso contrário, este verso teria mais de dez sílabas métricas. Foram empregadas rimas ricas e 

rimas pobres que obedeceram ao esquema ABBA-BAAB-CDE-CDE.  

O primeiro verso, “Meia-noite. Ao meu quarto me recolho.”, imprime uma delimitação 

temporal e espacial que permite a construção da imagem de um ambiente passível de 

familiaridade, ou seja, o quarto. Apesar de o pronome possessivo “meu” e do pessoal oblíquo 

“me” indicarem tratar-se do quarto do eu lírico, esta indicação do espaço contribui com uma 

primeira identificação do leitor com o poema. Ao mesmo tempo, este verso dá indícios de 

algo que está por vir, mas que ainda não é possível identificar. Na sequência, o verso “Meu 

Deus! E este morcego! E, agora, vede:” indica a presença do morcego, elemento causador do 

desequilíbrio naquele espaço que, em tese, deveria ser tranquilo e seguro. Em relação a este 

verso, há ainda duas observações que se mostram pertinentes para esta análise. A primeira diz 

                                                           
103 Op. cit., p. 67 
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respeito à expressão “Meu Deus!”, que, segundo Cegalla104, trata-se de uma locução 

interjetiva que traz, em sua essência, o sentimento de espanto por parte do eu lírico, mas que, 

além disto, reforça, de certa forma, os argumentos que rebatem a ideia de Sabino105, segundo 

a qual Augusto dos Anjos promoveu em sua obra a “subversão dos símbolos religiosos”. A 

segunda, diz respeito à forma verbal “vede”, que se apresenta no imperativo afirmativo e, por 

isso, deixa subentendido o direcionamento da fala do eu lírico para o leitor, em quem será 

despertada a reflexão. O morcego assumirá, no decorrer do poema, o posto da figura alegórica 

que representará a temática abordada pelo poeta. 

O verso “Na bruta ardência orgânica da sede,” apresenta uma espécie de gradação que 

sugere e explica a essência da figura do morcego como ser hematófago. Percebe-se aí um 

elemento do materialismo biológico que se apresenta de forma generalizada, pois existem 

pouco mais de mil espécies de morcegos no mundo, das quais apenas três alimentam-se de 

sangue. É provável que, na época em que o poema foi escrito, o número de espécies 

catalogadas fosse bem menor, o que talvez tenha contribuído com a generalização. Mesmo 

assim, o verso em questão cria a imagem do animal que subjugará ferozmente o eu lírico, 

como sugere a expressão “bruta ardência”. O verso “Morde-me a goela ígneo e escaldante 

molho” sugere a figura do sangue humano utilizando as palavras ígneo, relativo a fogo, para 

transmitir a sensação de calor, e escaldante, para transmitir a ideia de viscoso ao molho, neste 

caso o sangue que é sugado. O verbo “Morde-me” representa a consumação do ataque do 

morcego ao eu lírico, que, no contexto do poema, mostra-se passivo. Em relação a estes dois 

versos cabe uma indagação: se o eu lírico tem ciência da presença do morcego, por que se 

mostra tão passivo a ponto de, num primeiro momento, não reagir ao ataque? Uma resposta 

plausível pode ser construída a partir da análise mais profunda: os dois versos representam 

exatamente a condição do ser humano de não poder reagir contra alguns fenômenos a que está 

sujeito, como é o caso da própria consciência, a qual será revelada na última estrofe. A 

propósito, esta relação entre as estrofes do soneto é um exemplo daquilo que Gullar apresenta 

sobre o trabalho de Augusto dos Anjos na construção dos sonetos106:  

  

Se é certo que, por sua temática, sua linguagem, sua visão de mundo, os 

sonetos que escreve distinguem-se bastante das composições parnasianas e 

simbolistas, não pode por ele, na maioria dos casos, libertar-se do 

                                                           
104 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. 48ª ed. São Paulo: 
Companhia Editora Nacional, 2008. p. 300-301  
 
105 Op. cit. 
106 Op. cit., p. 59. 
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procedimento a que conduz aquela forma poética. Orris Soares informa, a 

propósito, que o poeta “não raro começava os sonetos pelo último terceto”. 

Mesmo que não o dissesse, percebe-se isso na leitura atenta de suas 

composições. Do mesmo modo procediam os parnasianos e simbolistas: 

primeiro a “chave de ouro”, e depois a construção dos quartetos e do 

primeiro terceto, de modo a desembocar na chave já pronta. 

 

Em linhas gerais, a superfície textual da primeira estrofe encarrega-se de apresentar ao 

leitor um contexto bastante familiar, um quarto, e a presença de um ser capaz de provocar o 

medo ou, no mínimo, um desconforto. Tais elementos, além de permitirem uma primeira 

aproximação entre o que é enunciado pelo eu-lírico e o enunciatário, trazem em seu nível mais 

profundo uma carga de significado que permeará todo o poema e culminará com a “chave de 

ouro” proposta por Gullar, ou seja, com a alegoria que marca a última estrofe. 

Os versos "Vou mandar levantar outra parede..." e “— Digo. Ergo-me a tremer. fecho 

o ferrolho” representam a barreira física concretizada nos termos parede, que ainda não existe, 

e ferrolho, que já existe, no contexto do poema. É possível dizer que as ações voltadas para os 

termos parede e ferrolho trazem em seu significado uma tentativa de superação dos medos 

existenciais. Além disso, a sequência em que são apresentadas tais ações revela a característica 

do ser humano de, diante de suas fraquezas e dificuldades, antes cogitar as soluções hipotéticas 

a serem construídas para depois pensar nas soluções concretas já passíveis execução. Assim, 

o primeiro verso simboliza o desejo de um abrigo intransponível capaz de proteger o 

enunciador de todas as ameaças; tal desejo mostra-se revelador de outra característica do ser 

humano que é a de amparar o seu sentimento de segurança em algum elemento que se mostre 

maior e mais forte. Já o segundo verso simboliza um último recurso do eu lírico, ainda que 

esteja tomado pelo medo, para eliminar qualquer hipótese de tais ameaças. Observa-se então 

que o medo, um fator interno, é potencializado pela presença do morcego, um fator externo. 

As imagens criadas nestes versos mostram a necessidade humana de neutralizar suas ameaças 

externas como forma de resolver seus conflitos internos. Estes versos representam na estrofe 

respectivamente uma possibilidade - "Vou mandar levantar outra parede..." - e uma tentativa 

de ação - “fecho o ferrolho” - para que o morcego não invada o quarto, as quais, nos versos 

seguintes, já se mostram ineficientes. 

Não obstante denotarem tal ineficiência, os versos “E olho o teto. E vêjo-o ainda, igual 

a um olho,” e "Circularmente sobre a minha rede!” mostram uma construção bastante 

interessante, quando se observam as possibilidades de construção de sentido. No caso do 

primeiro, dois aspectos chamam a atenção: um é a relação entre os verbos “olho” e “vejo”, em 

que o verbo olhar assume um significado mais amplo, à medida que “olhar o teto” pressupõe 
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a visão do todo, o teto, da perspectiva do eu lírico, ao passo que o verbo ver é mais específico 

e denota o direcionamento do olhar para aquele que é o elemento central do poema; esta 

construção sintetiza uma cena muito rápida confirmada pelo verso seguinte. O outro diz 

respeito à relação que se estabelece entre o verbo “olho” e o substantivo “olho”, uma vez que 

eles parecem representar o homem diante do espelho encarando a si mesmo, como se estivesse 

olhando no fundo dos próprios olhos, sugerindo, assim, um momento de introspecção. Quanto 

ao segundo, o que chama a atenção é o emprego do termo “circularmente” que, apesar de ser 

um advérbio, continua exercendo a função do adjetivo que lhe deu origem, uma vez que 

contribui com a caracterização do ambiente ao se relacionar com o substantivo olho, ao mesmo 

tempo em que transmite a ideia de movimento que se desenha por um verbo (voar, talvez) 

possível de ser depreendido da cena apresentada: igual a um olho voando circularmente sobre 

minha rede. Observe-se que o substantivo “olho” apresenta então dois significados 

verdadeiros que se complementam e que também podem ser confirmados com a “chave de 

ouro” do soneto: o olho do eu lírico que encara a si mesmo no contexto do poema e o olho da 

própria consciência que vigia o eu lírico a todo momento. O termo rede, que é restrito no 

contexto do poema, tem uma conotação mais ampla se entendida como a representação do 

leito como local em que todo ser humano se vê em diálogo consigo e que, desta forma, reforça 

a identificação do leitor com o poema. 

Na terceira estrofe, diante da ineficiência das barreiras criadas, os versos “Pego de um 

pau. Esforços faço. Chego” e “A tocá-lo. Minh'alma se concentra.” mostram uma atitude de 

reação física contra o morcego, a qual simboliza a necessidade humana de tornar suas 

sensações palpáveis por meio de uma ação. Esta atitude mostra uma evolução do eu lírico, 

pois representa uma transformação de sua postura antes completamente focada nos fatores 

externos para resolver seus conflitos; agora, sua postura não deixa de ser externa, mas chama 

a responsabilidade para o próprio eu, despertando-lhe um olhar de fora para dentro. Ou seja, 

se antes a parede e o ferrolho eram as únicas formas de defesa do eu lírico contra a ameaça do 

morcego, agora sua defesa contra a mesma ameaça ampara-se na própria ação e no próprio 

esforço para resolver a questão.  Porém, diante da falta de sucesso da reação apresentada, 

surge um questionamento sobre da natureza daquela ameaça com o verso “Que ventre 

produziu tão feio parto?!”. A metáfora “tão feio parto” evidentemente refere-se ao morcego; 

o adjetivo “feio”, aqui potencializado no grau superlativo absoluto analítico, além de sua carga 

significativa, deixa transparecer outra conduta do ser humano que é a de atribuir características 

negativas àquilo que não lhe agrada ou que lhe é desconhecido. A construção deste verso 

ratifica a transformação ocorrida no olhar do eu lírico que enxerga, na figura do morcego, algo 
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que precisa ser explicado e, mais do que isso, com o trecho “Que ventre produziu (...)”, ter 

desvendada a sua origem. A sequência das palavras possibilita a criação de uma imagem de 

grande impacto a ser decifrada pelo leitor, preparando-o para a anunciação, na última estrofe, 

da temática por ela representada. 

Assim, a temática do poema, abertamente apresentada na quarta estrofe, é a 

consciência, ou seja, a condição do ser humano de se ver constantemente vigiado pela própria 

consciência, no que diz respeito ao seu comportamento perante as convenções sociais. Fica 

evidente aqui a ideia da “chave de ouro” proposta por Gullar. Mas se o morcego já tinha um 

significado certo e, portanto, não haveria a possibilidade de construção e atribuição de sentido 

por parte do leitor, em que consiste o valor do texto como produção poética? Primeiramente, 

quanto à forma, salvo o desvio referente à metrificação apontado acima, não há o que se falar. 

Porém, ao comparar a consciência com a figura do morcego e, principalmente, apresentar, no 

decorrer do poema, as características do animal, estabelecendo, inclusive, uma relação de 

conflito entre este e o eu lírico, Augusto dos Anjos destacou nesta figura concreta do mundo 

perceptível a característica de ter sua presença apenas sentida, uma vez que, salvo quando está 

parado, dificilmente pode ser visualizado durante o voo. Este foi o principal responsável pela 

agregação de valor ao texto, pois, da mesma forma, a consciência, como elemento existente 

apenas no universo da abstração, só pode ser percebida sem que seja possível visualizá-la. É 

preciso ainda considerar que as convenções sociais variam de acordo com o momento 

histórico, com o espaço e com a cultura de um povo, mas as ações humanas nem sempre 

obedecem a tais determinações, expondo o indivíduo aos conflitos entre o ego e superego, 

como foi ilustrado na relação entre o eu-lírico e a figura alegórica do morcego. Isto torna 

possível afirmar que é justamente esta condição humana que faz com que o leitor se veja 

representado no poema. 

 

 

6.2 Análise do Poema “A um carneiro morto” 

 

Misericordiosíssimo carneiro 

Esquartejado, a maldição de Pio 

Décimo caia em teu algoz sombrio 

E em todo aquele que for seu herdeiro! 

 

Maldito seja o mercador vadio 
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Que te vender as carnes por dinheiro, 

Pois, tua lã aquece o mundo inteiro 

E guarda as carnes dos que estão com frio! 

 

Quando a faca rangeu no teu pescoço, 

Ao monstro que espremeu teu sangue grosso 

Teus olhos — fontes de perdão — perdoaram! 

 

Oh! tu que no Perdão eu simbolizo, 

Se fosses Deus, no Dia do Juízo, 

Talvez perdoasses os que te mataram! 

 

 

Análise 

 

O poema “A um carneiro morto” traz, em sua superfície textual, elementos que, se 

analisados apenas superficialmente, poderão levar a uma interpretação que ficará aquém das 

possibilidades de significação.  Esta análise tem a pretensão de quebrar esta barreira da 

superficialidade e apresentar uma construção sólida e coerente de significado para o texto. 

Antes, porém, parece pertinente conhecer o que afirma Arruda a respeito deste poema, 

lembrando que seu trabalho resultou de uma pesquisa sobre Augusto dos Anjos, com o 

objetivo de desvendar as entrelinhas de sua produção poética. Para Arruda107: 

 

A um Carneiro morto é um soneto que faz alusão a alguém que foi morto e 

esquartejado, provavelmente Tiradentes, por ter ficado na mesma masmorra 

n° 3, em que ficaram João Cândido e seus companheiros. Tiradentes saiu 

dali somente para ser enforcado e esquartejado. O poeta deseja ao carrasco 

dessa vítima que sofra da maldição de Pio X, e também seus herdeiros. Ora, 

esse papa foi o que considerou anátemas todos os professores que 

ensinassem pela luz da ciência, e não da Igreja. Muitos foram afastados do 

cargo e até mesmo ficaram desempregados por esse motivo, o que deve, 

também, ter prejudicado Augusto dos Anjos no Liceu Paraibano e no 

Instituto Maciel Pinheiro, mas a história oficial não conta esses detalhes.  O 

último terceto é bastante forte, pois após dizer, no terceto anterior, que 

Tiradentes perdoou o seu carrasco, o poeta diz: ―Oh! tu que no Perdão eu 

simbolizo,/Se fosses Deus, no Dia de Juízo,/Talvez perdoasses os que te 

mataram! Conforme os ensinamentos da Igreja, todo cristão simboliza Cristo 

no perdão, portanto o que ele diz é que se Cristo fosse Deus, nós já 

estaríamos livres das dores do mundo, pois Ele já teria perdoado os que o 

mataram, não havendo necessidade de todos os homens pagarem por esse 

                                                           
107 Op. cit., p. 279. 
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erro. Ele se refere a um personagem histórico ou a Cristo?  Como vêem, 

muitas interrogações ainda restam sem uma resposta que satisfaça na 

construção de sentidos de alguns poemas. 

 

Não obstante o trabalho de Arruda ter se amparado em ampla pesquisa, não parece 

haver indícios sólidos no texto que deem consistência à afirmação de que o poema faz alusão 

a Tiradentes. Talvez, o fato de Tiradentes ter sido esquartejado e sua sentença ter sido 

estendida aos seus herdeiros tenha levado a pesquisadora a esta conclusão. Porém, quando se 

considera o texto como um todo, observa-se que a execução de Tiradentes foi diferente 

daquela apresentada no texto; além disso, ao desejar a maldição aos herdeiros, o eu lírico 

refere-se aos herdeiros do algoz e não aos da vítima da execução, como ocorreu com a referida 

sentença. Outro ponto que parece equivocado é a relação da maldição de Pio X, citada no 

poema, com as dificuldades enfrentadas por Augusto dos Anjos em sua carreira como 

Professor, pois, como afirmado anteriormente, o poema em si não apresenta qualquer 

fundamento para esta relação, ficando ela, portanto, amparada apenas nas impressões pessoais 

da pesquisadora. Parece menos provável ainda que, na terceira estrofe (“terceto anterior”), o 

poeta tenha dito “que Tiradentes perdoou o seu carrasco”, pois, em primeiro lugar, há aí uma 

incoerência temporal, uma vez que não faz sentido ter havido o perdão antes da execução e, 

em segundo lugar, mesmo que isto tivesse acontecido, não há registro histórico de tal perdão. 

A pergunta “Ele se refere a um personagem histórico ou a Cristo?” mostra que a própria 

pesquisadora não se convenceu com tais afirmações. No entanto, a mesma pergunta revela um 

ponto de convergência que merece ser destacado aqui: houve na história uma tentativa, 

principalmente no início da República, de associar a figura de Tiradentes à figura de Jesus 

Cristo, o que resultou numa iconografia tradicional que permeia a história, notadamente em 

relação a sua aparência física. De acordo com os historiadores, tal imagem não se mostra 

verossímil, pois as regras de encarceramento da época determinavam que os detentos tivessem 

os cabelos sempre aparados, para evitar a incidência de piolhos, e a barba feita108. Desta forma, 

mostra-se mais consistente a interpretação de que o poema refere-se a Jesus Cristo, pode ser 

observado na análise adiante. 

O poema “A um carneiro morto”, como o próprio título anuncia, apresenta na primeira 

estrofe a fala do eu lírico dirigida a um carneiro abatido, o que se confirma pela presença do 

vocativo “Misericordiosíssimo carneiro esquartejado”. Por meio desta fala, é manifestada uma 

                                                           
108 A associação da figura de Tiradentes à figura de Jesus Cristo fica muito evidente quando se 
observam as imagens divulgadas nos livros didáticos. Não é de nosso conhecimento se há algum 
estudo que aborde esta questão. 
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imprecação contra o algoz, não identificado na superfície textual do poema, e seus filhos. A 

“maldição de Pio Décimo” é um elemento externo empregado no texto. Apesar de o Papa Pio 

X109 ter sido contemporâneo ao contexto de criação do poema, não é possível ao leitor 

(posterior) saber do que se trata a referida maldição. A única referência encontrada por meio 

de pesquisa na rede mundial de computadores (Internet) é citada em um episódio ocorrido 

alguns dias antes de sua morte, no dia 28 de julho de 1914, data de início da Primeira Guerra 

Mundial, quando um embaixador austríaco, ao dar ao Papa Pio X a notícia de que seu 

Imperador, Franz Josef, havia declarado guerra à Sérvia e pedir-lhe que abençoasse as armas 

e o exército da Áustria, teve como resposta: "Diga ao Imperador que eu não posso abençoar 

nem a guerra, nem aqueles que desejaram a guerra. Eu abençoo a paz". Insistindo então que o 

Papa desse uma bênção pessoal ao Imperador, teve ainda como resposta: "Eu só posso rezar 

para que Deus possa perdoá-lo. O Imperador deve considerar-se sortudo por não receber a 

maldição do Vigário de Cristo!". Observa-se que mesmo esta fala não dá pistas sobre o que 

fora esta maldição, permitindo apenas deduzir que deve ter sido algo muito ruim, já que não 

a receber era considerado sorte. Ainda que este episódio permita uma construção de 

significado para “a maldição de Pio Décimo”, faz-se necessária uma pesquisa mais 

aprofundada para eliminar uma inconsistência temporal que o impede de se tornar explicação 

sólida para a referida maldição, pois o poema em questão compôs o livro “Eu”, lançado em 

1912, e, portanto, apesar de, a exemplo de vários outros poemas de Augusto dos Anjos, não 

ser conhecida a data exata de sua produção, foi escrito antes da fala do Papa. 

A imprecação estende-se, na segunda estrofe, a um alvo hipotético futuro, um 

mercador vadio, que tem a maldição condicionada à ação de “vender as carnes (do animal) 

por dinheiro”, sob a justificativa de que a lã do carneiro “aquece o mundo inteiro e guarda as 

carnes dos que estão com frio”. Observe-se que o mercador assume o papel daquele que vai 

se beneficiar da morte do carneiro, o que, para o eu lírico, torna-o merecedor da imprecação. 

O termo “carnes” aparece duas vezes: sendo a primeira do próprio carneiro e a segunda 

daqueles que são aquecidos pela sua lã. O contraste entre lã e carnes (daqueles que são 

aquecidos) evoca um questionamento sobre o que vale mais: as carnes do carneiro, as quais 

vão matar a fome de alguém uma só vez, ou sua lã, que vai aquecer as carnes de muitos em 

mais de um momento? A estrofe, em si, não apresenta este questionamento, mas provoca uma 

reflexão a respeito deste tema. Com isto, fica evidente que há uma clara reprovação da 

prevalência dos interesses particulares, representados pela figura do mercador, em detrimento 

                                                           
109 O Papa Pio X nasceu em 1835 e morreu em 20 de agosto de 1914. Ele foi ele Papa no conclave 
ocorrido em 4 de agosto de 1903 e seu pontificado estendeu-se até a data de sua morte. 
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do bem comum, a ser desfrutado pelos “que estão com frio”. É importante destacar que a 

combinação das palavras nesta estrofe não apresenta, pelo menos em um primeiro momento, 

muitas possibilidades de construção de significados. 

Há, na terceira estrofe, em relação ao momento representado no início do poema, a 

retomada de um tempo/momento passado em que o carneiro foi abatido. Os três versos 

impõem, de maneiras distintas, uma força expressiva capaz de sintetizar cenas de grande 

impacto no leitor mais sensível. O primeiro verso tem seu sentido literal e figurado ao mesmo 

tempo. O sentido literal é evidente porque a ação nele expressa representa a técnica geralmente 

utilizada para o abatimento de animais; o único termo que se distancia um pouco do sentido 

literal é o verbo “rangeu”, o qual será retomado à frente, mas que pode ser entendido como 

“cortou” e, portanto, não prejudica a denotação. Já o sentido figurado deste verso pode ser 

observado à medida que, como expressão poética, provoca no leitor um calafrio e uma repulsa 

capazes de criar um conflito interno, levando-o a não querer nem mesmo imaginar a cena ali 

representada, o que mostra a transposição da fronteira do sentido literal. O segundo verso 

simboliza a crueldade e a frieza daquele responsável pelo abate. A força expressiva desta cena 

é pautada na figura sugerida do monstro, que, como sugestão, permite ao leitor construir seus 

próprios monstros, e na ação deste monstro de espremer o sangue da vítima, como uma atitude 

deliberada e friamente executada. O terceiro verso tem seu significado amparado em duas 

situações: a primeira está relacionada ao fato de que o carneiro chora de verdade, ou seja, 

derrama lágrimas na hora do abate, porém sem berrar e sem qualquer reação para se defender, 

como ocorre com outros animais; a segunda é marcada pela associação do carneiro, também 

chamado de cordeiro, à figura de Jesus Cristo que é tratado como o Cordeiro de Deus e que, 

de acordo com a tradição bíblica, perdoou seus carrascos na hora da morte. No conjunto, estes 

versos indicam a temática do poema que será confirmada na última estrofe. 

A quarta estrofe fecha o poema apresentando e confirmando a temática do perdão 

sugerida já no primeiro verso da primeira estrofe com a palavra “misericordiosíssimo” e 

indicada na terceira estrofe. Chama a atenção o posicionamento expresso do eu lírico em 

primeira pessoa, reforçando a presença de uma convicção religiosa cristã. Esta convicção é 

confirmada pelas figuras do “Perdão”, com letra maiúscula, de “Deus” e do “Dia do Juízo 

[Final]”. Tais figuras mostram um diálogo entre o poema e a bíblia o qual permite ao leitor 

conhecedor desta passagem bíblica a construção de significado e o entendimento do texto. 

Cabe ainda ressaltar que esta estrofe permite concluir exatamente o contrário do pensamento 
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de Sabino110, segundo o qual Augusto dos Anjos promoveu a subversão dos temas e dos 

símbolos religiosos. 

Dentre os recursos expressivos utilizados no poema está a apóstrofe. O vocativo 

“Misericordiosíssimo carneiro esquartejado” dá ao poema quase que um tom de oração e, ao 

evocar o significado da misericórdia, sugere a temática do perdão que será confirmada no 

final. Apesar de não ser esta sua finalidade, esta figura de pensamento como foi concebida 

contribui, por meio do termo “esquartejado”, para situar a fala do eu lírico num tempo 

presente, pois sugere a cena do eu lírico diante no animal morto. As relações temporais serão 

tratadas adiante. 

A relação metonímica explorada na segunda estrofe também merece destaque. O eu 

lírico, num primeiro momento, dirige-se ao carneiro (todo) e condena a venda de suas carnes 

(parte); num segundo momento, dirige-se ao carneiro e exalta sua lã (parte). Até aqui, a 

abordagem das partes provoca uma reflexão sobre a mais valia, como citado anteriormente. 

Na sequência, ocorre uma relação entre a lã (parte) e o mundo inteiro (todo). Por fim, o 

enunciado “tua lã (...) guarda as carnes dos que estão com frio” representa outra relação 

metonímica em que a parte (lã) guarda a parte (carnes). O uso da metonímia deu força 

expressiva à segunda estrofe, que contou ainda com a presença de um pleonasmo no verso 

“Que te vender as carnes por dinheiro”; esta figura de construção deixa subentendida no verso 

uma crítica ao comportamento capitalista. 

Outra característica interessante é forma como os tempos verbais foram trabalhados e 

como eles se relacionam no texto. O presente do indicativo representa duas situações: uma é 

o momento da fala do eu lírico, curiosamente marcado inicialmente não por um verbo, mas 

pelo termo “esquartejado” que permite depreender o tempo verbal em questão, o qual só será 

efetivamente expresso na última estrofe quando ocorre o posicionamento em primeira pessoa 

em “eu simbolizo”; a outra, em “Pois, tua lã aquece o mundo inteiro/E guarda as carnes dos 

que estão com frio”, traduz um fato verdadeiro e constante que não acontece apenas no 

momento da fala. A partir deste tempo verbal, foi construída a relação presente-passado-

futuro.  

Ainda na primeira estrofe, o verbo “caia” (presente do subjuntivo) representa um 

acontecimento futuro desejado ao “algoz” pelo eu lírico no momento de sua fala. O verbo 

“for” (futuro do subjuntivo) estende o desejo do eu lírico a um possível herdeiro daquele. O 

presente e o futuro do subjuntivo ocorrem novamente nos dois primeiros versos da segunda 

                                                           
110 Op. cit. 
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estrofe com os verbos “seja” e “vender”; nestes também é manifestado o desejo de um 

acontecimento futuro, porém, há uma diferença: na primeira estrofe, os verbos “caia” e “for” 

referem-se a sujeitos diferentes, ao passo que os verbos “seja” e “vender” referem-se ao 

mesmo sujeito. Esta diferença pode passar despercebida ao leitor menos atento. 

A terceira estrofe, apesar de também representar a fala do eu lírico dirigida ao carneiro, 

é marcada pelo pretérito perfeito do indicativo com os verbos “rangeu”, “espremeu” e 

“perdoaram”. Cada um destes refere-se a um sujeito e todos retomam o momento do sacrifício 

que ocorreu num tempo passado em relação ao momento da fala. Destes, o primeiro merece 

uma atenção especial por conta do efeito produzido. De acordo com o dicionário Aurélio, 

ranger tem duas acepções: “1. Produzir ruído áspero, como o do atrito entre 2 objetos duros; 

rinchar. 2. Roçar (os dentes), apertando a mandíbula contra os maxilares”. Nenhuma destas 

pode ser atribuída ao referido verbo no verso “Quando a faca rangeu no teu pescoço”, pois ele 

assume, como citado anteriormente, o significado de “cortou”; no entanto, o seu sentido literal 

associado ao sentido figurado no texto contribui com a produção, no leitor, de uma sensação 

auditiva, como se estivesse ouvindo o passar da faca no pescoço do carneiro, o que desperta 

outras sensações. O verbo “espremeu” representa mais uma força de expressão com o objetivo 

de retratar a frieza do algoz do que uma ação efetivamente executada, haja vista não ser 

necessário espremer o sangue de um animal abatido. O verbo “perdoaram” tem a dupla função 

de ilustrar, de certa forma, as lágrimas derramadas de fato por um carneiro na hora do abate e 

de antecipar a temática principal do poema que será confirmada na última estrofe. Fica 

evidente nesta estrofe a relação presente e passado. 

À quarta estrofe, coube a relação temporal presente e futuro. No entanto, esta relação 

foi construída sem que um verbo fosse usado no futuro. Nela aparecem os verbos “simbolizo” 

(presente do indicativo), “fosses”, “perdoasses” (pretérito imperfeito do subjuntivo) e 

“mataram” (pretérito perfeito do indicativo). A exemplo do que aconteceu na primeira estrofe 

com a ideia de presente, nesta, a ideia de futuro é construída com um termo que não é verbo, 

no caso, a expressão “no Dia do Juízo” que exerce a função de locução adverbial temporal. 

Esta, que representa um evento bíblico que está por vir, associada à oração condicional “Se 

fosses Deus” e ao fato hipotético “Talvez perdoasses”, transmite a ideia de futuro em relação 

ao momento da fala do eu lírico. Observe-se que, mesmo extrapolando os limites da superfície 

textual, esta construção ainda representa um acontecimento futuro, uma vez que a referida 

previsão bíblica ainda não se consolidou. 

Feitas as considerações acima, é possível definir em cada uma das estrofes pelo menos 

um par de elementos antagônicos e bem representados no texto. O primeiro par é representado 
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pela misericórdia e a intransigência no primeiro quarteto: aquela aparece na figura do carneiro 

e esta na figura do próprio eu lírico. O segundo mostra o conflito entre o interesse individual, 

na figura do mercador, e o interesse coletivo, atendido pela “lã que aquece o mundo inteiro”. 

O terceiro par traz culpa e o perdão representados respectivamente pelo “monstro” e pelos 

“olhos – fontes de perdão”. Finalmente, o quarto par coloca em contraste o Divino, 

representado pela oração condicional “Se fosses Deus”, e o profano, representado pela oração 

“os que te mataram”. 

Estes pares de elementos antagônicos dão o suporte para a figuração animalesca do 

poema. É possível observar que a figura do carneiro é associada do começo ao fim do poema 

à figura divina, o que não representa nenhuma novidade. O caráter inovador no texto é o fato 

de Augusto dos Anjos, por meio de uma linguagem que lhe é peculiar e retratando uma 

situação banal, abordar um tema tão antigo e inúmeras vezes explorado, como é o caso do 

perdão, dando-lhe uma “roupagem” completamente diferente do se vira até então. 

 

 

6.3 Análise do Poema “Asa de corvo” 

  

Asa de corvos carniceiros, asa 

De mau agouro que, nos doze meses, 

Cobre às vezes o espaço e cobre às vezes 

O telhado de nossa própria casa... 

 

Perseguido por todos os reveses, 

É meu destino viver junto a essa asa, 

Como a cinza que vive junto à brasa, 

Como os Goncourts, como os irmãos siameses! 

 

É com essa asa que eu faço este soneto 

E a indústria humana faz o pano preto 

Que as famílias de luto martiriza... 

 

É ainda com essa asa extraordinária 

Que a Morte — a costureira funerária — 

Cose para o homem a última camisa! 
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Análise 

 

O poema “Asa de corvo”, assim como a grande maioria dos poemas de Augusto dos 

Anjos, apresenta um nível elevado de complexidade no que diz respeito a sua leitura e 

interpretação. Antes de apresentar a análise aqui proposta, mostra-se pertinente citar as 

observações de alguns estudiosos sobre este poema. 

Para Gullar111, “A morte ganha aqui a cotidianidade do comércio; o comércio, o caráter 

fúnebre da morte. Cabe observar como sucessivas vezes o poeta procura reduzir o sentimento 

metafísico da morte à condição de fato concreto, preso às contingências do dia a dia”. Para 

ilustrar esta fala, o crítico cita a última estrofe soneto em questão. Gullar ainda cita o poema 

como exemplo de adequação de tema e linguagem112: 

 

Mas é sobretudo em “Asa de corvo” que essa adequação atinge seu ponto 

mais alto, fazendo com que os valores fonéticos, as rimas e as imagens 

formem uma totalidade semântica cuja irradiação ultrapassa o que a mera 

leitura conceitual poderia captar. [...] Além da atmosfera que se cria já no 

primeiro verso do soneto, além do mundo de conotações precipitadas pelos 

conceitos, alusões e imagens, há um outro nível do som “z” que atravessa 

todo o poema: [...] Esse segundo nível de conotações torna mais densa a 

carga semântica do poema, sua atmosfera de fatalidade e mau agouro, como 

a fazer presente duas palavras que não são nunca pronunciadas nele mas que 

seriam os motores ocultos do discurso poético: aziago e azar. 

 
 

Na segunda lacuna desta citação, o crítico apresenta, inclusive, uma espécie de 

montagem em que todas as palavras que têm o som “z” em sua formação ficam isoladas do 

poema, porém mantendo sua posição original, obedecendo à ordem em que aparecem tanto 

no verso como nas estrofes. 

Segundo Arruda113, o poema “Asa de corvo” estabelece um diálogo com os textos de 

Rui Barbosa que teceu duras críticas ao pleito eleitoral ocorrido em 1910: 

 

Augusto reflete as mesmas críticas nos versos de Asa de corvo, mostrando 

claramente o pressentimento de que o golpe dado em maio, com a eleição 

fraudulenta de Hermes da Fonseca, desarranjaria um regime que mal 

começara a se formar, que no seu embrião já trazia a presença de um mal 

                                                           
111 Op. cit., p. 48. 
 
112 Op. cit., p. 67-68. 
 
113 Op. cit., p. 202. 
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que, à primeira oportunidade, cresceria e apodreceria o corpo todo da nação: 

―Asa de corvos carniceiros, asa/ De mau agouro que, nos doze meses,/ 

Cobre às vezes o espaço e cobre às vezes/ O telhado de nossa própria casa... 
 

No trecho do trabalho em que a pesquisadora arrisca uma análise do poema para 

explorar sua temática, ela afirma114: 

 

Asa de corvo é o primeiro soneto desta série, e nele o “eu-poético” volta-se 

para a “asa de corvo”, que é de “mau agouro” e lhe “cobre o telhado da casa”, 

às vezes. Mas ela é, também, o instrumento com que o poeta faz o soneto e 

com que a “indústria humana” faz o pano negro que martiriza famílias de 

luto, ou seja, tanto pode ser o pessimismo, a depressão que se segue a 

sucessivos infortúnios na vida, quanto a figura de um padre ou juiz (de 

negras vestes) opressor. 
 

Já o crítico Horácio de Almeida115, enxerga no poema uma representação da angústia 

de Augusto dos Anjos, oriunda de uma frustação amorosa provocada pela própria mãe: 

 

A cada passo do Eu a gente encontra referências acerbas aos que 

contribuíram para a extinção do amor do poeta. É possível que Augusto, em 

sua vida de relações, guardasse mágoa de membros da família. Em Asa de 

Corvo lamenta-se de viver junto a essa asa, como a cinza que vive junto à 

brasa, como os Goncourts, como os irmãos siameses. Será a asa do urubu 

que pousou na sua sorte. Não, o urubu do sonêto Budismo Moderno entra na 

composição como simples figuração do azar. Mas a asa com que êle faz o 

sonêto acompanha-o de perto durante os doze meses do ano. Há ainda um 

outro elemento estilístico que merece consideração. Em todo o sonêto o 

poeta fala na primeira pessoa, mas no último verso do primeiro quarteto diz 

que a asa cobre o telhado de “nossa” própria casa. A palavra “nossa” obriga 

a reconhecer que a casa tanto é do poeta como da asa. 

 

 

Este soneto de Augusto dos Anjos inicia-se com o eu lírico apresentando, por meio da 

adjetivação, uma espécie de reflexão, marcada por juízo de valor, sobre o elemento “asa de 

corvo”. Adjetivos, locuções adjetivas e orações adjetivas predominam na primeira estrofe, 

tornando-a essencialmente nominal, uma vez que o único verbo nela presente, as expressões 

indicadoras de tempo e as indicadoras de espaço, além de exercerem suas funções, contribuem 

também para a caracterização do substantivo em questão. A expressão “nossa própria casa” 

                                                           
 
114 Op. cit., p. 292. 
115 ALMEIDA, Horácio de. Augusto dos Anjos - Um Tema para Debates. Rio de Janeiro: Apex Gráfica e 
Editora Ltda, 1970. p. 20. 
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seguida de reticências funciona como um convite do eu lírico ao leitor para participar da 

reflexão proposta. 

Na segunda estrofe, o particípio “perseguido” e a expressão “meu destino” mostram 

que o foco da enunciação volta-se para o próprio eu lírico e sua relação com a “asa de corvo”, 

ou seja, a de “viver junto a essa asa”. Tal relação é caracterizada por meio do recurso da 

comparação, não como figura, mas como oração adverbial comparativa relacionada a três 

elementos distintos, os quais apresentam uma característica comum, norteadora da 

comparação, mas, ao mesmo tempo, singular a cada um destes elementos. No primeiro 

elemento, “a cinza que vive junto à brasa”, em que a oração adverbial aparece explícita, a 

característica comum é o fato de cinza e brasa viverem junto; a singularidade desta 

característica se dá no fato de a primeira ser resultado da segunda, de forma que o “viver 

junto” ocorre no exato momento do fim da existência de uma (brasa) e início da existência da 

outra (cinza). No segundo elemento, “os Goncourts”, em que a oração adverbial está 

subentendida, a característica comum também é o fato de os irmãos escritores terem vivido 

junto; neste caso, a singularidade se dá pelo fato de o “viver junto” ter sido uma escolha dos 

irmãos que se dedicaram, durante o século XIX, a um projeto comum de produção literária, o 

qual só deixou de existir com o falecimento de um deles. No terceiro elemento, “os irmãos 

siameses”, em que a oração adverbial também está subentendida, o viver junto se dá 

independentemente da vontade dos irmãos e ocorre desde o momento da concepção até o 

momento da morte. A exemplo da primeira estrofe, nesta também predominam as expressões 

nominais. 

A terceira estrofe apresenta, em seu primeiro verso, uma referência ao termo asa, que 

simboliza a temática abordada, e uma referência ao próprio soneto. Uma e outra estão 

relacionadas ao pronome eu, posicionado na 5a sílaba métrica, dando-lhe dupla conotação. Em 

sua relação com o termo asa, o “eu” representa o eu lírico, como ocorreu na segunda estrofe, 

ao passo que, em sua relação com o termo soneto, por se tratar de uma função metalinguística 

da linguagem, o “eu” representa o próprio poeta. Na sequência, o segundo verso implica na 

afirmação segundo a qual a asa de corvo é o ingrediente/material com que a indústria humana, 

ou seja, a ação do homem, faz o pano preto, entendido aqui como sofrimento, que martiriza 

as famílias que perderam algum ente querido. Muito provavelmente, esta ação humana esteja 

relacionada à capacidade da idealização humana na criação da imagem do estado de 

putrefação do corpo dentro da sepultura116. Observe-se que a questão da putrefação é abordada 

                                                           
116 Por analogia, é possível dizer que Augusto dos Anjos sugeriu com este poema aquilo que apenas 
o cinema consegue fazer de forma mais direta por meio das imagens. 
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com frequência de forma concreta em vários poemas em que tal situação é explorada. No 

poema “Asa de corvo”, ocorre a abstração deste estado, uma vez que se dará na imaginação 

das pessoas. A presença das reticências no final da estrofe parece convidar novamente o leitor 

a uma reflexão ou até mesmo à construção daquela imagem. É importante notar que a 

universalidade da situação representada pelo último verso da estrofe propicia a identificação 

do leitor com o conteúdo em questão. 

A quarta estrofe apresenta a asa extraordinária como ingrediente/material para a Morte, 

aqui personificada como a costureira funerária, coser a última camisa para o homem. A Morte 

é apresentada não como um estado da condição humana, mas como uma entidade que 

determinará a condição do homem depois da vida, condição que pode ser entendida como o 

estado de putrefação resultante da decomposição do corpo. Assim, a asa representa a matéria-

prima para a Morte como entidade e, ao mesmo tempo, a condição que envolverá o homem 

após sua morte. 

Da terceira para quarta estrofe, é possível observar uma espécie de progressão na 

construção da relação entre a asa de corvo e o eu lírico/poeta, a indústria humana e a Morte. 

Esta relação define uma sequência lógica, composta pela apresentação do tema, pela 

idealização do tema e pela consolidação do tema, o que pode ser assim apresentado: a relação 

com o eu lírico/poeta traz o primeiro indício da temática representada pela asa de corvo, mas 

ainda não permite ao leitor a sua identificação; a relação com a indústria humana pode ser 

entendida como a relação com a humanidade e sugere a idealização, por parte desta, da 

temática representada pela asa de corvo, o que contribui com a construção de sentido por meio 

da criação da imagem ali sugerida; já a relação com a Morte, que marca o fim daquela 

sequência, representa a concretização da temática do poema, a qual, em virtude de sua 

universalidade, mostra-se como o fim a que todo ser humano está sujeito, segundo as leis do 

materialismo biológico. 

A análise de cada um dos termos presentes no poema contribui com a construção do 

significado como um todo, independentemente de estes terem sentido literal ou figurado, 

podendo, em alguns casos, um e outro aparecerem no mesmo verso.  

A expressão “Asa de corvos carniceiros” obviamente tem sentido figurado, uma vez 

que representa a temática central do poema. No entanto, sua construção baseia-se na locução 

adjetiva “de corvos carniceiros”, a qual, por meio de seu sentido literal, evoca um sentido 

figurado para o termo “asa”. O sentido de “corvos carniceiros” tem a função de criar no leitor 

exatamente a imagem que representa, ou seja, a de aves que se alimentam dos corpos em 

decomposição, promovendo assim, a partir da experiência do enunciatário, um primeiro 
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contato entre este e a temática abordada no poema, a qual só será identificada, de fato, no 

final. Além disso, devido ao fato de a palavra “carniceiros” ser carregada de uma carga 

semântica negativa, a referida expressão contextualiza o poema no conjunto dos poemas 

augustinianos.  

A expressão “asa de mau agouro” também tem sentido literal, mas, diferentemente da 

primeira que é concreta, esta é abstrata e evoca a crendice humana, uma vez que a expressão 

“mau agouro” está ligada à ideia de que determinados elementos têm a característica de trazer 

má sorte. Observe-se ainda que esta expressão é carregada de juízo de valor, determinado pela 

cultura popular. A expressão temporal “nos doze meses” traz a ideia de constância, confirmada 

pelo único verbo da estrofe (cobre) no presente do indicativo.  

Observe-se que o termo “asa” também é caracterizado por duas orações adjetivas: “que 

[...] cobre às vezes o espaço” e “que [...] cobre às vezes o telhado de nossa própria casa”; estas 

sugerem que a influência e o alcance desta asa afetam tanto o geral (espaço) quanto o particular 

(telhado de nossa própria casa). A primeira, considerada em seu sentido literal, não se mostra 

coerente; no entanto, quando analisada em seu sentido figurado, ela faz surgir a ideia da 

amplitude do alcance desta asa, o que leva à conclusão de que tudo e todos estão sujeitos 

àquilo que a asa representa. Neste caso, é possível dizer que a primeira oração mostra-se 

ampla, genérica e universal e sugere que a temática é igualmente universal. A segunda oração 

também precisa ser analisada em seu sentido figurado; porém, diferente da primeira, ela faz 

surgir uma ideia mais delimitada do alcance da asa, ou seja, o “telhado de nossa própria casa”. 

O pronome “nossa”, além de contribuir com a delimitação, estabelece uma ponte entre o 

enunciatário e o contexto da enunciação, criando as condições para aquele participar da 

reflexão proposta pelas reticências no final da estrofe. A expressão “às vezes”, em sua origem, 

é locução adverbial de tempo, mas, com sua repetição na estrofe, transmite a ideia de 

alternância do alcance da asa, ora amplo, ora delimitado, contribuindo com o entendimento 

de que a temática representada pela asa é algo a que todo ser humano está sujeito, mas que, 

vez ou outra, afeta mais diretamente o indivíduo em virtude da sua condição humana. 

Na segunda estrofe, como já citado anteriormente, o foco da enunciação muda para o 

próprio eu lírico. A palavra “perseguido”, por meio de um processo de derivação imprópria, 

assume a função de adjetivo para caracterizar o eu lírico como um ser vitimado por todas as 

circunstâncias impostas pela vida, como faz supor a palavra “reveses”. O verso em que elas 

aparecem denota a inconstância da condição humana, marcada pelas incertezas. Além disso, 

no verso seguinte, a expressão “É meu destino” traz a ideia de que não há outra escolha para 

o sujeito, uma vez que sua única opção é “viver junto a esta asa”. Para reforçar esta ideia, são 
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apresentadas três circunstâncias por meio de orações adverbiais comparativas, associadas a 

elementos dicotômicos, porém unidos em sua essência: cinza/brasa, os Goncourts e os irmão 

siameses. Observe-se que a união destes elementos ocorre de maneiras distintas, podendo ser 

classificadas como união química (cinza/brasa), união social (Goncourts) e união biológica 

(irmãos siameses), o que amplia as possibilidades de criação de sentido. Apesar de essas 

orações relacionarem-se com o fato expresso pelo verbo viver, elas contribuem com a 

caracterização da situação do eu lírico, uma vez que permitem ao enunciatário criar imagens 

significativas para a compreensão da ideia apresentada no segundo verso desta estrofe. 

A combinação de recursos apresentada na terceira estrofe leva o poema a transitar entre 

a realidade de fato e a realidade poética. Esta combinação é marcada no primeiro verso pela 

função metalinguística da linguagem, no segundo, pelas metáforas “indústria humana” e 

“pano preto”, e no terceiro, pelas reticências como sugestão para a reflexão. A metalinguagem, 

neste caso, elimina o distanciamento entre o eu lírico e o poeta, pois deixa evidente que um e 

outro representam o mesmo ser. Merece atenção a posição do pronome pessoal “eu” na quinta 

sílaba métrica, ou seja, praticamente no meio do verso, confirmando a ideia de que o eu lírico 

e o poeta representam o enunciador como intérprete das duas realidades em questão: a poética 

e a de fato. As imagens “indústria humana” e “pano preto”, por se mostrarem um tanto vagas, 

necessitam de uma análise mais atenta para que se realize uma interpretação mais coerente. 

Antes, porém, é oportuno destacar que este verso como um todo pode ser entendido como 

uma representação do contexto histórico marcado pela industrialização, inclusive na área 

têxtil, e que, de certa forma, foi uma das grandes responsáveis pelo estado de espírito do poeta, 

uma vez que foi uma das causas da decadência dos engenhos de sua família. Assim, o termo 

“indústria humana” parece estar relacionado às ações humanas; no entanto, o contexto leva a 

uma interpretação do termo como sendo a imaginação humana ou a capacidade humana de 

idealizar, no sentido de criar imagens daquilo que não conhece, como o estado de 

decomposição do corpo na sepultura, neste caso materializado na metáfora “pano preto”. O 

verso em questão apresenta-se, então, como uma síntese da capacidade humana de criar, por 

meio do imaginário coletivo, a imagem do processo de putrefação no interior da sepultura, o 

que é um processo natural, mas que, em virtude da dor da perda de um ente querido, 

transforma-se em martírio para os familiares, como descreve o último verso da estrofe. Por 

fim, as reticências no final da estrofe funcionam como um convite ao enunciatário para a 

construção da imagem sugerida, tomando como base a própria experiência. 

A asa, caracterizada na quarta estrofe como extraordinária, ou seja, espantosa, fora do 

comum, insólita, serve agora como material para a própria “Morte”. Observe-se que é a 
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primeira vez que a morte é citada de forma direta no poema. Ela aparece personificada por 

meio da utilização da inicial maiúscula e por meio da metáfora “costureira funerária”. Esta 

personificação, além de recurso expressivo, representa o poder invencível de um estado a que 

todos estão sujeitos. A referida metáfora estabelece uma relação clara com os elementos “pano 

preto” e “famílias de luto” da terceira estrofe e suscita ainda, no último verso, a metáfora 

“última camisa” a ser usada pelo homem. Sendo esta cosida pela própria Morte com a “asa 

extraordinária” para ser o último invólucro do homem, parece plausível entendê-la como o 

próprio estado de putrefação que envolve o corpo depois da morte. Salvo melhor interpretação, 

a putrefação é a temática representada pelo próprio corvo. 

 

6.4 Análise do Poema “O Corrupião” 

 

Escaveirado corrupião idiota, 

Olha a atmosfera livre, o amplo éter belo, 

E a alga criptógama e a úsnea e o cogumelo, 

Que do fundo do chão todo o ano brota! 

 

Mas a ânsia de alto voar, de à antiga rota 

Voar, não tens mais! E pois, preto e amarelo, 

Pões-te a assobiar, bruto, sem cerebelo 

A gargalhada da última derrota! 

 

A gaiola aboliu tua vontade. 

Tu nunca mais verás a liberdade!... 

Ah! Tu somente ainda és igual a mim. 

 

Continua a comer teu milho alpiste. 

Foi este mundo que me fez tão triste, 

Foi a gaiola que te pôs assim! 

 
 

 

Análise 

 

O soneto “O corrupião” é um poema cuja superfície textual mostra-se relativamente 

simples, apesar de apresentar quatro palavras que, por serem pouco comuns, podem oferecer 
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alguma dificuldade de entendimento ao leitor, porém sem prejudicar a compreensão do todo. 

Não obstante, a leitura mais atenta permite extrair das camadas mais profundas do texto uma 

temática sólida, como será observado adiante nesta análise. Antes, porém, a exemplo do que 

aconteceu nas análises anteriores, é pertinente apresentar o trecho do trabalho de Arruda que 

traz uma tentativa de análise do poema em questão, mas que, mesmo tendo apontado 

acertadamente a temática, limitou-se à observação da superfície textual117: 

 

O corrupião é uma alegoria para o vencido que agora está preso e perde, 

então, a alegria de viver que antes possuía, “a ânsia de alto voar, de à antiga 

rota / voar, não tens mais!”, pois a prisão lhe subtrai a vontade de viver, 

resta-lhe assobiar “bruto, sem cerebelo, a gargalhada da última derrota!” “A 

gaiola aboliu a tua vontade, / Tu nunca mais verás a liberdade!... Ah! Tu 

somente ainda és igual a mim.” E foi este mundo que fez esse “eu” tão triste, 

e “foi a gaiola que te pôs assim!” Aqui o mundo é, para o “eu”, como uma 

prisão, pois é comparado à gaiola que impede ao corrupião o vôo. 

 

Como pode ser observado, em seu texto, Arruda limitou-se a descrever o conteúdo do 

poema, empregando em sua tecitura vários versos, sem explorar, contudo, os recursos 

empregados ou a temática que foi adequadamente depreendida. 

A palavra que dá nome ao soneto, corrupião, é o nome de um pássaro encontrado na 

Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Venezuela e Antilhas, 

pertencente à família Icteridae. Trata-se de uma ave de beleza ímpar e com canto 

extremamente melodioso. Ele também é conhecido como “sofrê” ou “concriz” e apresenta 

uma coloração alaranjada (intensa) e preta. Em relação à cor, ocorre uma variação nos 

indivíduos jovens que, apesar de terem a coloração similar à dos adultos, apresentam, no lugar 

do alaranjado intenso, a coloração amarelada. Feita breve apresentação do pássaro em questão, 

a qual contribuirá com a compreensão de alguns versos, inicie-se a análise. 

A primeira estrofe pode ser dividida em duas partes distintas: a primeira apresenta o 

corrupião e suas características, ao passo que a segunda apresenta a composição de um cenário 

ou paisagem que é objeto da observação do pássaro. Os elementos que compõem estas partes 

possibilitam uma interessante construção de significados para aquela superfície textual 

simples. 

O primeiro verso, único a compor a primeira parte, “Escaveirado corrupião idiota,” 

exerce no poema a função de vocativo, deixando evidente que há um direcionamento da fala 

do eu lírico para o corrupião. O adjetivo escaveirado, segundo o dicionário Aurélio, significa 

                                                           
117 Op. cit., p. 313-314. 
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“que lembra uma caveira, pelo rosto descarnado”; no contexto do poema, seu uso apresenta 

uma característica física do corrupião e deixa transparecer a ideia do abatimento decorrente 

do sofrimento, em oposição à imagem de um pássaro de extrema beleza; outra contribuição 

desta palavra é a aproximação do poema às imagens constantemente construídas na obra de 

Augusto dos Anjos. O adjetivo idiota, segundo o mesmo dicionário, significa “Que ou quem 

é pouco inteligente; ignorante, imbecil; tolo; aquele que sofre de idiotia”. Em tese, nenhuma 

destas acepções poderia ser aplicada ao corrupião, já que este é um animal irracional. Mesmo 

assim, este refere-se ao pássaro e apresenta uma característica psicológica deste. Como em 

seu sentido literal este termo não se aplicaria ao corrupião, o contexto do poema revela que, 

ao atribuir este adjetivo ao seu interlocutor, ou seja, ao pássaro, o eu lírico apresenta um juízo 

de valor em relação àquele e, mais do que isto, dá indícios do seu próprio estado de espírito, 

o que será comprovado mais adiante. 

A segunda parte, formada pelos demais versos da estrofe, também oferece elementos 

cuja análise detalhada contribui com a compreensão do poema. O verbo olha, que dá início ao 

segundo verso, apresenta-se no modo Imperativo Afirmativo, o que comprova a figura da 

apóstrofe no primeiro verso. Por meio deste verbo, o eu lírico sugere ao corrupião a 

contemplação da paisagem que será descrita a seguir, formada pela “atmosfera livre”, o 

“amplo éter belo”, “a alga criptógama”, “a úsnea” e “o cogumelo”. O primeiro elemento desta 

enumeração, ao ser caracterizado pelo adjetivo “livre”, pode ser entendido como algo imenso 

e, no contexto do poema, como algo que representa ou faz lembrar a liberdade. O segundo 

elemento traz como núcleo a palavra “éter”118, que significa “espaço celeste”, e tem carga 

significativa similar à do primeiro, mas é potencializado pelas ideias de amplidão e de beleza. 

Os terceiro e quarto elementos são formados pelos termos “criptógama”, que é uma palavra 

já em desuso que era utilizada para denominar plantas que se reproduzem por meio de esporos 

e, portanto, não produzem flores, frutos ou sementes, e “úsnea”, que é um tipo de líquen 

pertencente à família Parmeliaceae, e cresce como mini arbusto ou como filamentos sem 

folhas nas cascas das árvores ou em paredes, conhecido também como “barba de homem 

velho” ou “líquen de barba”. Estes termos não trazem, aparentemente, nenhuma carga 

expressiva de significado. No entanto, eles ratificam o gosto de Augusto dos Anjos por um 

                                                           
118 Mesmo não sendo comum o uso desta palavra com esta acepção, é possível citar exemplos de 
palavras da mesma família etimológica utilizados da Literatura. Um bom exemplo é o verso “Se lá no 
assento etéreo onde subiste/Memória desta vida se consente”, de um soneto que Luís Vaz de 
Camões dedicou a sua amada. 
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vocabulário alinhado com o cientificismo. Estes, assim como o último elemento da 

enumeração, “cogumelo”, parecem ter como única função a de compor o cenário apresentado. 

O último verso da primeira estrofe, “Que do fundo do chão todo o ano brota!”, traz em 

sua superfície um elemento de natureza espacial, “fundo do chão”, e outro de natureza 

temporal, “todo o ano brota”. Ambos, no contexto do poema, podem ser perfeitamente 

entendidos em seu sentido literal; porém, um olhar mais aprofundado revela significados mais 

densos para um e outro. No primeiro caso, o termo “fundo do chão”, além de representar o 

local onde se formam alguns dos elementos anteriormente citados, também compõe uma das 

pontas de uma oposição de caráter espacial, cuja outra ponta é representada pelo segundo 

verso. Para compreender esta oposição, faz-se necessário ao leitor tentar criar a imagem do 

cenário, proposto pelo eu lírico ao corrupião, da perspectiva do próprio corrupião. Desta 

forma, observar-se-á que a oposição aqui destacada é formada, de um lado, pela “atmosfera 

livre” e pelo “amplo éter belo” e, de outro, pelo “fundo do chão”. Assim, o pássaro tem a visão 

da liberdade, da amplidão e da beleza, porém fica limitado a contemplar de perto apenas aquilo 

que nasce ao seu redor. Esta oposição sugere, de alguma forma a situação que será revelada 

no decorrer do poema. O termo “todo ano brota”, de natureza temporal, indiretamente 

contribui com a ideia da limitação imposta ao pássaro, à medida que, em virtude do verbo 

apresentar-se no tempo presente do indicativo, sugere a constância daquele fenômeno 

regularmente observado pelo pássaro. Em relação a este termo, vale ainda uma observação 

referente ao verbo “brota”: salvo algum equívoco nesta informação, dentre os elementos 

presentes no terceiro verso, há mais de um que poderia brotar do “fundo do chão”; no entanto, 

o verbo apresenta-se na terceira pessoa do singular, brota, quando deveria estar na terceira 

pessoa do plural, brotam. Uma explicação possível e coerente para este desvio da norma é a 

“licença poética” utilizada pelo poeta para promover a rima com a palavra “idiota” no primeiro 

verso da estrofe. 

A segunda estrofe sintetiza o estado de espírito do corrupião, tomado pelo desânimo, 

pelo conformismo e pela recordação. A conjunção adversativa “mas” que inicia a estrofe 

indica a contraposição entre o referido estado e as possibilidades do cenário apontadas na 

primeira estrofe, iniciando assim a confirmação daquilo que fora até então apenas 

depreendido, ou seja, da limitação do pássaro em relação ao que era por ele observado. 

Os versos “Mas a ânsia de alto voar, de à antiga rota” e “Voar, não tens mais! E pois, 

preto e amarelo,” são reveladores deste estado de espírito, principalmente quando se observa 

a estrutura mais profunda das partes que os compõem. O termo “a ânsia”, como substantivo 

abstrato, exige a presença de complementos nominais, neste caso representados pelos termos 
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“de alto voar” e “de à antiga rota voar”. A análise superficial dos dois complementos permite 

que o primeiro possa ser entendido como o desejo ou a vontade de viver e o segundo, como o 

desejo ou a vontade de retornar aos lugares ou reviver momentos que evocam boas 

recordações. No entanto, o aprofundamento da análise leva à construção de um significado 

mais denso para ambos. O termo “alto voar” pode ser uma representação do futuro, ao passo 

que “de à antiga rota voar” pode ser representação do passado. Assim, o substantivo “ânsia” 

e seus complementos podem significar, no contexto do poema, as perspectivas para o futuro 

e as recordações ou o saudosismo em relação ao passado, por parte do corrupião. Porém, o 

termo “não tens mais” aparece como o grande revelador do estado de espírito do pássaro: o 

de um indivíduo que não tem perspectiva de futuro nem passado para recordar. Observe-se 

que o advérbio “mais” não é uma oposição a “menos”. Esta palavra permite deduzir que, em 

outro momento da vida, o pássaro já teve perspectiva de futuro e passado para recordar, 

revelando, portanto, que o estado de espírito atual é resultado de uma situação que viveu ou 

vem sendo vivenciada por ele há algum tempo. 

O termo “preto e amarelo” também pode ser revelador. Na superfície textual, este 

apenas representa uma descrição física do pássaro. Porém, quando se leva em consideração 

que o corrupião apresenta coloração alaranjada intensa e preta e que apenas os indivíduos 

jovens desta espécie têm coloração amarela e preta, torna-se plausível a ideia de que o 

corrupião é uma alegoria apenas do homem jovem e não de qualquer ser humano, o que leva 

ao entendimento de que por trás desta alegoria está também a temática da frustração juvenil. 

Não há como saber se Augusto dos Anjos era conhecedor desta característica do corrupião e, 

portanto, se descrevê-lo desta forma foi algo intencional para representar um homem jovem 

marcado pela decepção; no entanto, isto não pode ser considerado impossível quando se leva 

em conta o conjunto da obra do poeta e a sua notória afeição pelos temas do materialismo 

biológico. Além disso, se for verdadeira a teoria de Almeida, segundo a qual o poeta teria 

sofrido uma frustação amorosa provocada pela própria mãe, que mandara esconder a moça 

por quem ele teria se apaixonado e que já se encontrava grávida, tendo esta falecido em 

decorrência de uma surra que levara por ordem daquela, haverá aí um forte indício de que, ao 

descrever o corrupião como preto e amarelo, o poeta estaria falando de si mesmo. Segundo o 

crítico119: 

 

Pareceu-me ver na vida de Augusto um amor sacrificado na idade em que 

mal havia penetrado a adolescência. Teria 16 anos quando o vento que a 

desgraça espalha rugiu sôbre êle. Viu desfeito, por modo violento, o sonho 

                                                           
119 Op. cit., p. 4-5 e 13. 
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que enchia de venturas o desabrochar de sua existência. Maior a sua 

compunção moral por não poder tomar uma atitude de reação que o 

acalmasse perante a própria consciência. Todo êsse quadro eu vislumbrei 

através do Eu e então afirmei que exatamente aí, no capítulo do amor, é que 

devia começar o trabalho de pesquisa para uma verdadeira interpretação da 

obra poética de Augusto dos Anjos. 

[...] 

Foi uma tragédia para êle o seu primeiro amor, conforme demonstrei no 

ensaio a que já me referi. Nunca ninguém havia levantado a ponta da cortina 

para revelação dessa verdade, que era guardada a sete chaves, como segredo 

de família. As pesquisas que fiz foram todas através do Eu, debruçado sôbre 

êsse livro no trabalho pertinaz de decifrar os símbolos que desafiavam a 

minha curiosidade de simples leitor. 

[...] 

Mas o idílio durou pouco porque o caso chegou logo ao conhecimento de 

Sinha-Mocinha. De pronto, a môça foi retirada para um esconderijo das 

vizinhanças, levando já no ventre o fruto do seu amor. Ferida na sua 

sensibilidade orgulhosa, Sinhá-Mocinha não podia tolerar uma semelhante 

união e mais revoltada ficou quando o rapaz se propôs a reparar o mal por 

meio do casamento. Deu-se então o desfecho trágico do drama passional, 

porque a môça morreu e o rapaz sofreu com êsse fato um transtorno psíquico, 

que o deixou sombrio para todo o sempre. 

 

Devem ser evitadas, obviamente, as aproximações entre a obra e a vida do poeta, salvo 

quando o próprio texto fizer ou sugerir tais aproximações. O termo “preto e amarelo” aqui 

destacado por si só não permite a leitura proposta; no entanto, quando se levam em 

consideração os demais fatores apresentados, a ideia de que o corrupião do poema é uma 

representação do próprio poeta merece pelo menos ser citada para que aqueles que a ela 

tiverem acesso possam tirar suas próprias conclusões. 

Os versos “Pões-te a assobiar, bruto, sem cerebelo” e “A gargalhada da última 

derrota!” fecham a segunda estrofe e, a exemplo dos outros, quando analisada sua estrutura 

mais profunda, também trazem, além daquilo que pode ser entendido em sua superfície 

textual, outras possibilidades de significação. Assim, no primeiro verso, o termo “assobiar” 

pode ser entendido como “realizar as tarefas cotidianas de forma repetitiva” ou “simplesmente 

passar pela vida sem grandes realizações ou emoções”; o termo “bruto” pode ser entendido 

como “em seu estado natural, sem evoluir, do jeito que se encontra no mundo”; e o termo 

“sem cerebelo” pode ser entendido como “sem movimento ou na inércia de sua condição”, 

uma vez que cerebelo é a parte do cérebro responsável, entre outras coisas, pelo movimento. 

Assim, o verso em questão, que na sua superfície descreve apenas um comportamento 

instintivo do corrupião, em sua estrutura mais profunda representa aquele indivíduo que se 

limita a reproduzir quase que institivamente apenas aquilo que lhe é permitido ou possível 

fazer. Já no segundo verso, ao extrapolar a realidade do canto do corrupião, a “gargalhada da 

última derrota” representa, na contramão, as lágrimas derramadas em virtude das decepções 
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ou frustrações. Observe-se que a palavra “última” sugere a evocação da característica humana 

de ter o sofrimento sempre preso à última decepção ou frustração. Por fim, merece uma 

observação a forma como os verbos “tens” e “pões-te” são apresentados nesta estrofe, pois, 

no tempo Presente do Indicativo, eles refletem uma constatação do eu lírico sobre a condição 

em que o corrupião se encontra. 

A terceira estrofe apresenta a causa do desânimo e da desolação do pássaro. Isto se 

mostra explícito no verso “A gaiola aboliu tua vontade.”, o qual apresenta uma coerência com 

o contexto do poema. Este verso explica o motivo de o corrupião não ter mais “à ânsia de alto 

voar, de à antiga rota voar”. Como já observado anteriormente, este desejo de voar já não 

existe no tempo do poema, mas existiu outrora, como faz supor o termo “não tens mais”, da 

segunda estrofe. Partindo desta explicação clara, resta explorar a estrutura profunda do verso. 

O primeiro ponto a ser observado é a relação entre os termos “A gaiola” e “tua 

vontade”. Estes termos, uma vez despidos das roupagens que lhes foram atribuídas, podem 

ser entendidos respectivamente como “todo e qualquer fator externo intencional ou resultante 

da ordem natural da existência” e “todo e qualquer sonho, desejo ou ambição humana”. Assim, 

se for verdadeiro o entendimento de que o corrupião branco e amarelo, apresentado na segunda 

estrofe, representa um homem jovem, também será verdadeiro o entendimento de que o verso 

em questão sintetiza a situação de todo aquele que, ainda na juventude, desistiu de seus sonhos 

e desejos por causa das decepções ou das dificuldades que enfrentou. Este entendimento 

encontra respaldo na fala de Proença, para quem a obra de Augusto dos Anjos traduz “o que 

poderia ser, mas não é; o que poderia crescer, mas não cresceu, o que poderia ter vida, mas 

não teve, o que estacionou, o que ficou em potencial, nos primeiros estágios – o irrealizado”120. 

O segundo ponto é o verbo “aboliu”. De acordo com o dicionário Aurélio, abolir significa 

“acabar com (Instituições ou Leis), extinguir, suprimir, deixar de usar, largar”; a acepção 

“suprimir” mostra-se a mais adequada ao contexto do verso, tanto em sua superfície quanto 

em sua estrutura mais profunda. Porém, quando se considera o contexto histórico-cultural 

brasileiro desde o século XIX, há um fator relacionado a este verbo que pode influenciar o 

leitor comum na construção de significado para o verso em que ele aparece. Com o episódio 

da “Abolição da Escravatura”, o verbo abolir ficou associado à ideia de libertar (os escravos), 

tanto é que, com alguma frequência, as pessoas dizem erroneamente “abolição dos escravos”; 

observe-se que, pelas acepções acima, isto poderia significar “extinguir os escravos”, o que 

certamente não é a intenção de quem comete tal equívoco na fala. O fato é que esta associação 

                                                           
120 Op cit., p. 21. 
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do verbo abolir à ideia de libertar, se considerada na análise do verso, pode abrir outras 

possibilidades para a construção de significado, pois, naquele contexto, “a mesma gaiola (que 

prende) libertaria tua vontade”, numa relação paradoxal. Seja como for, de acordo com o 

verso, o sonho, desejo e ambição humana deixaram de existir. 

O verso “Tu nunca mais verás a liberdade!...” confirma na superfície textual a situação 

do pássaro confinado; o que chama a atenção neste e abre as possibilidades para o 

aprofundamento da análise é o termo “verás a liberdade!...”. A liberdade não é passível de ser 

visualizada, o que tornaria o verso sem sentido. Sendo assim, é preciso evocar tudo o que foi 

depreendido do poema até então, para que a leitura do verso possa ser ampliada para “Tu 

nunca mais verás nada daquilo que só a liberdade pode te proporcionar”. As reticências no 

final do verso sugerem que esta ampliação seja feita pelo leitor. 

O verso que fecha a estrofe, “Ah! Tu somente ainda és igual a mim.”, de certa forma, 

reforça a ideia de que o poeta estaria falando de si mesmo. A interjeição “Ah!” é uma 

manifestação que deixa transparecer o estado de espírito do eu lírico. Observe-se que, até o 

verso anterior, não houve nenhuma referência direta ao próprio eu lírico; o que houve foram 

apenas alguns trechos que permitiram estabelecer alguma relação com o enunciador. Agora, 

o eu lírico confessa “és igual a mim”, confirmando que a relação anteriormente estabelecida 

mostrava-se coerente. Neste contexto, o termo “igual a mim” mostra que o eu lírico também 

teve seus anseios tolhidos por algum fator externo. 

A quarta estrofe retoma a comparação anterior e apresenta a diferença entre a origem 

do pessimismo do corrupião e do eu lírico. Antes disto, o verso “Continua a comer teu milho 

alpiste.”, no contexto do poema, representa, além do sentido literal, a rotina do pássaro na 

limitação de seu confinamento. Merece também atenção o verbo “Continua”, pois este se 

apresenta no Imperativo Afirmativo, indicando mais uma orientação do eu lírico ao pássaro, 

como ocorreu no segundo verso da primeira estrofe. Quando os dois versos em que ocorre o 

imperativo são lidos em sequência, ganha forma e consistência o conselho ao corrupião: “Olha 

a atmosfera livre, o amplo éter belo,” e “Continua a comer teu milho alpiste.”. Traduzidos 

para uma das possibilidades de interpretação, estes versos podem ser entendidos assim: “Olha 

todo o universo que há lá fora, mas limita-te ao pequeno mundo que te cabe”. Este conselho 

mostra-se revelador do estado de espírito do eu lírico, o que é confirmado pelo verso seguinte. 

O verso “Foi este mundo que me fez tão triste,” mostra que o estado de espírito do eu lírico 

está abalado e, mais do que isto, afirma que a causa deste estado é “este mundo”, termo que 

representa aqui todas as decepções e frustrações vivenciadas pelo enunciador. Aqui, mais uma 

vez parece ganhar força a teoria de Almeida a respeito da decepção vivenciada por Augusto 
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dos Anjos na juventude. Por fim, o verso que fecha o soneto, “Foi a gaiola que te pôs assim!”, 

apresenta a causa do estado em que o corrupião se encontra, confirmando, assim, o que se 

observou no decorrer desta análise. 

 

 

6.5 Análise do Poema “Versos a um cão” 

 

Que força pôde, adstrita a embriões informes, 

Tua garganta estúpida arrancar 

Do segredo da célula ovular 

Para latir nas solidões enormes?! 

 

Esta obnóxia inconsciência, em que tu dormes, 

Suficientíssima é, para provar 

A incógnita alma, avoenga e elementar 

Dos teus antepassados vermiformes. 

 

Cão! - Alma de inferior rapsodo errante! 

Resigna-a, ampara-a, arrima-a, afaga-a, acode-a 

A escala dos latidos ancestrais... 

 

E irás assim, pelos séculos, adiante, 

Latindo a esquisitíssima prosódia 

Da angústia hereditária dos teus pais! 

 

 

Análise 

 

O poema “Versos a um cão” pode ser considerado um poema filosófico, uma vez que 

sugere, na superfície textual, uma reflexão sobre a origem, a existência e o destino do ser 

representado pela figura de um cão. Antes de proceder a análise mais detalhada, observe-se o 

que diz Arruda121: 

 

                                                           
121 Op. cit., p. 266-267. 
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Versos a um Cão, oitavo soneto dessa obra, traz a voz do filósofo 

questionando qual força, constrangida por um organismo ainda novo, pôde 

arrancar aquela “garganta estúpida do segredo da célula ovular”, para latir 

no deserto. E a sua sina será latir assim, pelos séculos, a estranha pronúncia 

da angústia herdada de seus pais.  Seria o cão aquele que fala e não é 

compreendido ou seria o indivíduo subserviente? 

[...] 

O rapsodo é mostrado em Versos a um cão, sozinho, a falar no “deserto”, 

como um profeta a quem não dão ouvidos, a cantar as tragédias da 

humanidade. 

 

Estas poucas palavras de Arruda apresentam um comentário superficial sobre o poema, 

tendo apenas o mérito de promover um questionamento sobre quem estaria sendo representado 

pelo cão: “aquele que fala e não é compreendido” ou “o indivíduo subserviente”? Como a 

pesquisadora não apresenta uma resposta, seu texto fica limitado à superfície do poema. 

Já o estudo de Proença aborda o poema em questão de forma muito mais aprofundada, 

citando-o pelo menos três vezes. No capítulo “O Problema da Forma”, que trata da dificuldade 

do poeta “de encontrar representação para a ideia”, Proença afirma122: 

 

[...] Portanto, numa escala descendente, vamos ver agora que também este 

problema do signo, de encontrar a representação para a ideia, ocorre 

igualmente a ele, poeta, muitas vezes pensando nos animais. Assim é que diz 

da alma dos animais, entre a ânsia de um vocábulo completo e uma 

expressão que não chegou à língua. É justamente isto que o faz notar e dizer 

que ser cachorro é tentar falar, embrulhando-se a palavra na laringe, 

escapando-se em latidos como forma imperfeita da palavra dos animais.123 

Não se trata de discutir cientificamente ideias do poeta. Trata-se, isto sim, 

de demonstrar, no sentido figurado, este cão cuja palavra se transforma em 

latidos porque não consegue passar além disso; a imperfeição, a irrealização, 

e não um problema de zoologia a ser debatido. Por isso, tem cabimento total 

dentro das idéias da irrealização de que estamos tratando. 

 

Observam-se, neste trecho, dois aspectos importantes ligados ao estudo da obra de 

Augusto dos Anjos: um diz respeito ao objeto de estudo deste trabalho, ou seja, a presença da 

figura animalesca na obra, a qual parece encontrar, nestas palavras do autor, uma possível 

explicação; e outro está relacionado à constatação do poeta da limitação lexical para a 

representação das ideias, o que teria, segundo Rosenfeld124, levado o poeta a uma busca 

                                                           
 
122 Op. cit., p. 34. 
 
123 Exatamente neste ponto do capítulo em questão, o autor inseriu a nota de rodapé 3, por meio da 
qual transcreveu o poema “Versos a um cão”. 
124 Op. cit. 
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constante pela “costela de prata”. Além de representar esta limitação do idioma, Proença 

afirma também que o poema traduz a angústia125: 

 

Assim, podemos verificar que a todo momento voltam aquelas primeiras 

idéias que anunciamos, e assim se dará “pelos séculos adiante, latindo a 

esquisitíssima prosódia da angústia hereditária dos pais”. Angústia para 

sempre, cão latindo a esquisitíssima prosódia, milênios. Não sabemos 

quando cessará, mas essa é a angústia hereditária não apenas dos cães, mas, 

na verdade, dos homens.  

 

Mais adiante, no mesmo estudo126, Proença apresenta uma espécie de análise dos 

elementos que, segundo ele, “pode favorecer a coleta de elementos”. De acordo com esta 

análise, o poema dividir-se-ia em duas partes: “O campo niilista (o des, o in)” e “Primeiros 

estágios”. A primeira, do campo niilista, é constatada por meio das palavras que trazem em 

sua essência a ideia de “falta de algo” e, portanto, deixam transparecer a descrença humana. 

As palavras elencadas são: informe, estupida, solidões, segredo, obnóxia, inconsciência, 

incógnita, inferior e rapsodo errante. A segunda, dos primeiros estágios, subdivide-se em “O 

ser”, subparte constatada por meio das palavras embrião, célula, ovular e vermiforme, as quais 

estão relacionadas ao indivíduo, no que diz respeito ao estágio e a forma em que este se 

encontra, e “A origem”, constatada pelas palavras avoenga, antepassados, ancestrais e 

hereditária, as quais trazem a ideia da herança genética e cultural do indivíduo. Para 

Proença127: 

 

E, finalmente, toda angústia de um não livre arbítrio nem no comunicar-se, 

desde os primeiros estágios: a prosódia do cão é esquisitíssima, não diz, não 

comunica: angústia hereditária. É a ideia do homem que, também, esbarra, 

não diz, não comunica, hereditariamente (larva do caos telúrico procedo), 

impotência angustiosa de falar. 

 

Consideradas estas ideias, cabe agora a análise aqui proposta. A primeira estrofe toda 

é um questionamento do eu lírico direcionado ao seu interlocutor, neste caso um cão. Há uma 

certa dificuldade em entender o que tal questionamento busca saber, pois o recurso da inversão 

foi utilizado nos dois primeiros versos, constituindo-se assim no primeiro obstáculo para a 

                                                           
 
125 Op. cit., p. 40. 
 
126 Op. cit., p. 66-68. 
 
127 Op. cit., p. 67-68.  
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leitura até mesmo da superfície textual. Além disso, houve falhas na pontuação e na escrita do 

primeiro verso em algumas edições da obra, o que acaba por prejudicar ainda mais a leitura e 

a interpretação. O primeiro verso aparece assim escrito em algumas edições: “Que força pôde 

adstrita e embriões informes,”128; neste caso, ele aparece sem “vírgula” depois de “pôde” e 

com a conjunção “e” entre as palavras “adstrita” e “embriões”. A escrita correta é “Que força 

pôde, adstrita a embriões informes,”, com a “vírgula” depois de “pôde” e com a preposição 

“a” entre as palavras “adstrita” e “embriões”. Os dois erros apontados, além da confusão 

provocada na leitura, ainda acabam por causar um grave equívoco no que diz respeito à 

estrutura gramatical da estrofe. 

O primeiro passo para uma análise mais consistente da primeira estrofe é reescrever 

os versos que aparecem com o recurso da inversão, mesmo que isto quebre a rima e a 

metrificação, pois isto facilitará o entendimento à medida que as partes forem decifradas. Com 

a reescrita, os versos ficariam assim: “Que força, adstrita a embriões informes, tua garganta 

estúpida pôde arrancar do segredo da célula ovular, para latir nas solidões enormes?”. O 

simples fato de reorganizar as orações obedecendo à ordem direta já torna o questionamento 

mais fácil de ser entendido. 

Partindo desta reorganização, é possível então dizer que a essência da pergunta feita 

no poema está nos versos “Que força pôde, adstrita a embriões informes,” e “Tua garganta 

estúpida arrancar”. O termo “Que força” representa exatamente aquilo que o eu lírico quer 

saber e isto se confirma pela presença do pronome interrogativo “Que”. A posição em que se 

encontra o verbo “pôde”, no verso, e sua conjugação na terceira pessoa do singular induzem 

o leitor a pensar que este tem como sujeito a palavra “força”. Parece claro que a ordem direta 

elimina esta confusão, uma vez que fica constatado que o referido verbo é, na verdade, parte 

de uma locução verbal que tem como sujeito o termo “Tua garganta estúpida”. Esta locução 

verbal, “pôde arrancar”, pode ser entendida como “foi capaz de arrancar”, o que permite 

afirmar que seu objeto, no caso o termo “força”, é algo raro ou difícil de ser conseguido. O 

termo “adstrita” é um adjetivo que significa ligada ou unida e que qualifica o termo “força”, 

estabelecendo uma relação deste com o termo “embriões informes”. Estes “embriões informes 

podem ser entendidos como seres que se encontram no seu primeiro estágio de formação. 

                                                           
 
128 Este verso aparece assim escrito na edição utilizada neste trabalho, a qual traz o texto “Morte e 
vida nordestina”, de Ferreira Gullar, e em algumas edições disponibilizadas na rede mundial de 
computadores, a Internet. 
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Assim, a referida “força” seria aquela gerada nos primeiros momentos de vida do indivíduo 

ainda sem forma definida. 

O termo “estúpida” traz certo juízo de valor por parte do eu lírico, qualificando o termo 

“garganta” como algo menor, mas que, no contexto do poema foi capaz de algo maior, como 

faz supor o questionamento. Proença, na análise estrutural acima abordada, interpretou 

“garganta estúpida” como “a garganta, que ignora, que ‘não diz’, no estado rudimentar”129. 

Cabe ainda observar que a construção metonímica em que a parte, “garganta profunda”, é a 

responsável pela ação que motivou o questionamento, ao mesmo tempo que amplia a 

dificuldade da leitura, também amplia as possibilidades de construção de significado. 

Os versos “Do segredo da célula ovular” e “Para latir nas solidões enormes?!” 

representam respectivamente na estrofe a origem e a finalidade da força. No caso do primeiro 

verso, apesar de indicar que a origem da força é conhecida, ou seja, a “célula ovular”, ele 

ainda cria, por meio do termo “segredo”, um contraste com o desconhecido. Mas, se a origem 

é conhecida, qual seria o lugar do desconhecido no verso em questão? O vocabulário 

biológico, que evidencia uma das características da poesia de Augusto dos Anjos, representa 

aquilo que já era conhecido pelo materialismo biológico ou que havia sido, até aquele 

momento, mapeado naquela área do conhecimento. O termo “segredo” sintetiza então tudo 

aquilo que que ainda não havia sido desvendado pelo homem no campo da biologia, mais 

especificamente da “célula ovular”. O segundo verso, iniciado pela preposição “Para”, indica 

a finalidade: “força para latir nas solidões enormes”. O termo “latir” é o único na estrofe que 

permite relacioná-la ao cão do título do poema. Se não fosse este termo, os três primeiros 

versos da estrofe poderiam se referir a qualquer ser vivo que tem garganta. O termo “solidões 

enormes” é uma combinação interessante de palavras, pois “solidões” é um substantivo 

abstrato que vem qualificado pela palavra “grande”, que é um adjetivo indicador de tamanho. 

Na tentativa de criar uma imagem, Arruda entendeu que esta combinação é o mesmo que 

“deserto”. Por ser uma combinação que tem como núcleo significativo um substantivo 

abstrato, parece mais acertado dizer que ela sugere, no verso, o desenrolar de uma cena em 

que é evocada, inclusive, uma sensação sonora. Para visualizar esta cena, o leitor precisa se 

colocar na posição de um observador que, à noite, de frente para um lugar amplo, olha para 

este cenário e ouve ao longe o latido solitário de um cão qualquer. Não é possível saber se 

esta foi a intenção de Augusto dos Anjos, assim como não será possível ao leitor, que nunca 

                                                           
129 Op. cit., p. 66. 
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vivenciou tal situação, construir a imagem da situação aqui proposta. O certo é que a cena de 

um cão latindo solitário é uma metáfora da temática do poema. 

Na segunda estrofe, o eu lírico ainda dirige a fala ao cão; porém, em linhas gerais, 

nesta ele constata um estado permanente em que o cão se encontra, afirmando que isto é uma 

prova hereditária de sua origem remota, a qual remonta o início da formação das espécies, 

segundo o evolucionismo. A exemplo da primeira estrofe, a análise dos termos que a 

compõem permite uma interessante construção de significados. 

O verso “Esta obnóxia inconsciência, em que tu dormes,” chama atenção, num 

primeiro momento, pelo uso do vocabulário esdrúxulo. O termo “obnóxia”, qualificador de 

“inconsciência”, pode significar “servil, submissa ou funesta”; Proença, em sua análise, na 

vertente do estado niilista, entendeu o termo como “funesta”130, associando-o ao 

desconhecido. Não há dúvida de que tal entendimento mostrou-se coerente no contexto 

daquela análise. Porém, nesta análise, os significados “servil” ou “submissa” parecem mais 

adequados, principalmente quando se considera que a “obnóxia inconsciência”, atribuída ao 

cão na superfície textual, representa, em sua estrutura mais profunda, a inconsciência do 

próprio ser humano perante a realidade que o oprime. Quando comparados o significado da 

superfície textual, atribuído ao cão, e o da estrutura profunda, atribuído ao ser humana, é 

possível observar que, no cão, a servilidade e a inconsciência são características 

concomitantes e independentes, ao passo que, no ser humano, a inconsciência é condição 

“sine qua non” para a servilidade. O termo “em que tu dormes” representa, tanto no sentido 

literal quanto no figurado” a constância daquele estado de inconsciência do cão e do ser 

humano. O termo “Suficientíssima”, predicativo de “obnóxia inconsciência”, aparece no 

superlativo para criar um contraste com a ideia reducionista do estado de inconsciência servil 

que, não obstante, mostra-se como prova da “incógnita alma”, entendida aqui como “origem 

desconhecida” dos ancestrais que se apresentavam na forma de vermes, como prega o 

evolucionismo ao tratar da origem das espécies. Quanto ao termo “avoenga”, o significado 

está relacionado à “avós” e, portanto, no contexto do poema tem o significado de “herdada” 

dos antepassados. Modernamente, o termo “avoenga” é utilizado na área do direito de família 

para caracterizar a relação entre avós e netos, sendo empregado em expressões do tipo “pensão 

avoenga” ou “obrigações avoengas”. No caso desta estrofe, a “obnóxia inconsciência” do cão 

é a metáfora da inconsciência servil do ser humano. 

                                                           
130 Op. cit., p. 66. 
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A terceira estrofe inicia-se com o recurso da apóstrofe. O vocativo “Cão!”, que inicia 

o verso, é a primeira manifestação direta do eu lírico ao seu interlocutor, o que é confirmado 

pela sequência de verbos no imperativo apresentada no verso seguinte. O termo cão vem 

seguido de uma metáfora na forma de aposto “- Alma de inferior rapsodo errante”. Proença 

deu ao termo “rapsodo errante” o significado de “Cantor ambulante, sem pouso, 

des/conhecido no lugar”131, o que, no sentido figurado parece perfeito para o poema; o termo 

“inferior” pode ser entendido como “sem importância”. No conjunto, o aposto em questão 

significa “ser insignificante”. Esta leitura do aposto dá consistência à cena do cão latindo 

solitário na noite ao longe, sugerida para o quarto verso do poema. A sequência de verbos no 

imperativo apresenta três pontos que merecem observação: eles formam uma espécie de 

gradação direcionada ao verso seguinte; este é antecipado por meio do objeto direto 

pleonástico presente em todos os verbos, na forma do pronome oblíquo “-a”; e as sílabas 

métricas 3, 5, 7 e 9 têm como base a mesma combinação de vogais, ou seja, a formação “a-a, 

a”, o que demonstra que Augusto dos Anjos tinha amplo domínio dos recursos da 

metrificação, pois, caso contrário, a construção do decassílabo estaria prejudicada. Esta 

sequência pode ser entendida como um conjunto de orientações do eu lírico ao cão, no que 

diz respeito ao cuidado com o legado herdado dos seus ancestrais. Assim, o verso “A escala 

dos latidos ancestrais”, uma vez extrapolada a superfície textual, significa toda a herança 

cultural que deverá ser conservada e divulgada pelo indivíduo, para manter viva a memória 

dos seus antepassados. Notadamente, esta tarefa dar-se-á por meio da linguagem. 

Na quarta estrofe, o eu lírico profetiza o destino do cão. O verso “E irás assim, pelos 

séculos, adiante,”, em sua superfície textual, apresenta a extensão temporal futura do destino 

ou da missão reservada ao cão; em sua estrutura profunda, o verso diz, por meio de “pelos 

séculos, adiante,”, que o destino ou a missão seguirá pelas épocas vindouras, o que significa 

dizer que o destino ou a missão está vinculada a toda uma espécie e não apenas ao indivíduo 

da superfície textual, o qual, neste caso, é apenas um representante da espécie e uma metáfora 

do homem. Já o verso “Latindo a esquisitíssima prosódia”, também coerente com o contexto 

do poema, apresenta, por meio do termo “Latindo”, a forma como a missão será cumprida; na 

análise profunda, a missão será executada por meio da linguagem, o que leva ao entendimento 

de que o cão, na verdade, é a representação do próprio poeta. Em “a esquisitíssima prosódia”, 

o superlativo enfatiza a questão da própria língua (portuguesa), paradoxalmente rica e incapaz 

de traduzir os anseios do homem. Assim, a combinação do verso faz supor que “Latindo” 

                                                           
131 Idem. 
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representa a mensagem que não é compreendida, talvez os poemas de Augusto dos Anjos, e 

“a esquisitíssima prosódia” representa tudo aquilo que o poeta quis expressar por meio dos 

poemas. O “Latindo” seria a forma e a “prosódia” seria o conteúdo. O verso “Da angústia 

hereditária dos teus pais” representa, na estrutura profunda, toda a angústia do homem, da 

qual, segundo Bosi132, Augusto dos Anjos foi “espectador em agonia”. Observe-se que este 

entendimento encontra respaldo afirmação de Proença, segunda a qual Augusto dos Anjos se 

propôs a ser o “arauto do universo”, na missão de traduzir, por meio da arte todas as angústias 

da humanidade, o que se consolidou com seus poemas. 

 

 

6.6 O Eu Lírico nos Poemas Analisados  

 

O eu lírico de cada poema analisado foi citado conforme se fez necessária a sua 

presença no decorrer de cada análise. Agora, mostra-se pertinente ainda uma abordagem mais 

detalhada do eu lírico de cada poema, de forma que seja possível estabelecer uma comparação 

entre as características apresentadas nos textos. 

No poema “O Morcego”, o eu lírico posicionou-se em primeira pessoa já no primeiro 

verso, deixando evidente, no decorrer do poema, que toda a tensão estaria voltada para o 

próprio eu. Neste caso ocorre a evolução do eu que parte de uma condição passiva diante do 

contexto do poema, passa para um momento de esboço de uma reação às ameaças, evolui para 

a concretização das ações contra estas ameaças, até chegar ao seu ápice que é a tomada de 

consciência de sua própria consciência humana, representada na alegoria do morcego. Esta 

evolução representa o aprimoramento do ser humano quando aprende a olhar para si mesmo, 

tornando-se o juiz das próprias ações. Para dar suporte ao desenrolar deste processo, o eu lírico 

fala de si mesmo, do morcego como figura representativa da temática abordada e da 

consciência humana, que é a temática em si. Quanto à relação enunciador-enunciatário, é 

possível dizer que o eu lírico dirige sua fala ao leitor, por meio do verbo no imperativo “vede”, 

em que é feito um pedido ou convite aos leitores (vede vós) para tomarem conhecimento da 

cena em andamento; além disso, salvo melhor entendimento, o eu lírico também dirige sua 

fala a si mesmo por meio do trecho “Meu Deus! E este morcego!”, do verso “Vou mandar 

levantar outra parede...” e do verso “Que ventre produziu tão feio parto?!”. Os três elementos 

                                                           
132 Op. cit., p. 289. 
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aqui apresentados representam manifestações verbais do eu lírico dirigidas a si mesmo como 

uma espécie de diálogo introspectivo. 

No poema “A um carneiro morto”, o eu lírico posicionou-se diretamente em primeira 

pessoa apenas na última estrofe; ou seja, da primeira à terceira, a fala na primeira pessoa fica 

subentendida, de forma que o leitor tem quase a sensação de uma oração em andamento, o 

que, de certa forma, denota distanciamento entre o eu lírico e o carneiro. A primeira pessoa, 

neste caso, é percebida quando se levam em consideração as definições das pessoas do 

discurso, segundo as quais a primeira é a que fala e a segunda aquela a quem a fala é dirigida, 

no caso, o carneiro. Quando a primeira pessoa ocorre de forma direta em “eu simbolizo”, o 

referido distanciamento parece diminuir, o que abre a possibilidade para o entendimento de 

que, ao dirigir a fala ao carneiro, eu lírico estaria dirigindo a fala a si mesmo; ou seja, ambos 

seriam o mesmo ser. Observe-se que este entendimento não é de todo absurdo, quando se leva 

em conta que Augusto dos Anjos133, em “Gemidos da Arte”, escreveu os versos “Uma vontade 

absurda de ser Cristo, / Para sacrificar-me pelos homens”. Em linhas gerais, em sua fala, o eu 

lírico aborda a condição do carneiro morto e lança imprecações contra os que lhe fizeram mal. 

No poema “Asa de corvo”, o eu lírico posiciona-se diretamente em primeira pessoa a 

partir da segunda estrofe. Ele não se dirige de forma direta a um interlocutor, mas dá um 

indício, por meio do pronome “nossa”, de que os enunciatários são os leitores no verso “O 

telhado de nossa própria casa”. No verso “É com esta asa que eu faço este soneto”, o eu lírico 

confunde-se com o poeta, por conta da presença da função metalinguística. Em sua fala, este 

eu lírico aborda a “asa de corvo” que, de acordo com a análise proposta neste trabalho, 

representa o estado de putrefação do corpo, trata da questão da morte como estado a que todos 

estão sujeitos, e ainda da própria condição do homem. 

No poema “O corrupião”, o eu lírico posiciona-se em primeira pessoa de forma direta 

apenas no final da terceira estrofe. Em sua fala, que é dirigida ao corrupião, o eu lírico aborda 

a condição do pássaro e se compara a ele, deixando transparecer a ideia de que eu lírico e 

corrupião são o mesmo ser, o que leva o leitor a deduzir que, ao se manifestar, o eu lírico 

estaria falando consigo mesmo. 

No poema Versos a um cão, o eu lírico não se posiciona diretamente em primeira 

pessoa em nenhum momento, o que só é percebido pela análise das pessoas do discurso. Neste, 

o eu lírico tem como interlocutor direto o cão, com quem fala sobre o próprio cão, 
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considerando a sua natureza de sua prática, o seu estado de inconsciência, a sua origem 

ancestral, sugerindo o que ele deve fazer e o seu destino ou a sua missão. 

Assim, considerando-se o posicionamento do eu lírico em cada dos poemas analisados, 

é possível dizer que, nos poemas “A um carneiro morto”, “O corrupião” e “Versos a um cão”, 

os animais em questão são alegorias que representam a figura do próprio poeta em diferentes 

circunstâncias. No primeiro, o carneiro representaria o poeta como aquele que assume as dores 

do mundo para si com a intenção de minimizar o sofrimento da humanidade; recordem-se os 

versos de “Gemidos da arte”, citados acima. No segundo, o corrupião representaria o poeta 

como indivíduo que, sujeito a todas as dores de sua condição e injustiças de seu tempo, sente-

se preso no próprio mundo. No terceiro, o cão representaria a figura do poeta em sua missão 

de transformar em versos todas as angústias da humanidade. Em relação aos poemas “O 

morcego” e “Asa de corvo”, os animais são alegorias relacionadas ao homem, mas não 

somente ao poeta, uma vez que assumem uma representação mais universal. Desta forma, o 

morcego representaria a consciência do ser humano, como juiz implacável de todas as suas 

ações. Já a asa de corvo representaria a condição pós morte a que todos os homens estão 

sujeitos, que é o estado de putrefação. Portanto, nos três primeiros os animais são 

representação do indivíduo, poeta, ao passo que, nos dois últimos, os animais são 

representações de estados universais do homem. 
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Considerações Finais 

 

Este trabalho teve como proposta explorar as figurações animalescas na obra “Eu”, de 

Augusto dos Anjos, apresentando análises que pudessem servir de exemplo facilitador da 

leitura. Para isto, em virtude do grande número de ocorrências de animais nos poemas, 

utilizaram-se dois critérios de seleção: um foi a presença de figuras animais como 

representantes da temática do poema e o outro foi a escolha daqueles, com tais figuras, na 

forma do soneto. Como resultado, compuseram o corpus os sonetos “O morcego”, “A um 

carneiro morto”, “Asa de corvo”, “O corrupião” e “Versos a um cão”. Para realizar a análise 

destes poemas, foram utilizados procedimentos parecidos com aqueles adotados pelo 

Professor Antônio Cândido, no livro “Na sala de Aula”, sempre obedecendo ao seu 

ensinamento maior, segundo o qual a análise deve avançar em conformidade com o próprio 

texto, o que significa dizer que não há modelo rígido para o trabalho com o texto literário. 

A leitura de alguns trabalhos acadêmicos sobre Augusto dos Anjos possibilitou uma 

visão sobre o tipo de abordagem acerca do poeta. Como é grande o número destes trabalhos, 

foram selecionados apenas quatro, os quais abordaram a relação da produção poética de 

Augusto dos Anjos com o positivismo, a questão da religiosidade em alguns poemas, os dois 

tipos de crítica (impressionista e madura) sobre a obra de Augusto dos Anjos e, por fim, as 

entrelinhas da obra, por meio das quais os oprimidos pelo contexto histórico brasileiro ganham 

voz. Os referidos trabalhos foram contrastados com os pensamentos de alguns críticos, o que 

resultou, de um lado, em um diálogo contratual tanto com os críticos consagrados como com 

a proposta deste trabalho, como é o caso daqueles que trataram do positivismo e da crítica, e, 

de outro, em uma discordância com algumas das ideias apresentadas, como é o caso daqueles 

que abordaram a religiosidade e as entrelinhas da obra. Seja como for, tanto estes como 

aqueles contribuíram com o enriquecimento desta proposta. 

Quanto à crítica consagrada, observou-se que o número de estudiosos da Literatura 

que abordaram a obra de Augusto dos Anjos também é muito grande; aliás, muito maior do 

que se imaginava antes de ter início este trabalho, pois o projeto deste foi concebido com a 

ingênua ideia de que não havia grande interesse pelos poemas do “Eu” que, segundo a mesma 

ideia, ficavam limitados a alguns poucos estudos e a algumas unidades ou capítulos de livros 

didáticos. Houve um grato engano que, portanto, tornou necessária, para a confecção deste 

trabalho, a seleção de apenas alguns críticos, pois, caso contrário, seria impossível concluí-lo. 

A contribuição que cada um dos textos consultados trouxe é inquestionável. Entre as fontes 

consultadas, mesmo sendo poucas, foi constatado que que há algumas divergências acerca de 
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algumas informações, sendo ponto pacífico entre os críticos que isto se deve, em parte, à falta 

de documentos motivada, segundo alguns, pela tentativa de ofuscamento do poeta que teria 

sido um incômodo às oligarquias de sua época. 

As análises dos poemas foram realizadas a partir das orientações de Cândido, seguindo 

as revelações que foram se mostrando em cada poema, a cada estrofe, a cada verso, enfim, a 

cada palavra, pois, se, como afirma Gullar, cada poeta cria seu universo poético, em Augusto 

dos Anjos, cada palavra pode ser reveladora de todo um universo de significações. É preciso 

deixar claro que tais análises não foram feitas com o objetivo de esgotar as possibilidades de 

interpretação; antes tiveram como proposta ser apenas uma possibilidade a abrir caminho para 

infinitas outras possibilidades de leitura àqueles que delas tiverem conhecimento. Em suma, 

as referidas análises constataram que, para Augusto dos Anjos, elementos que passariam 

despercebidos na vida cotidiana, como um morcego, um carneiro, uma asa de corvo, um 

corrupião e um cão, podem representar, por meio do fazer poético, temáticas de grande 

importância para o ser humano. 

Por fim, as figurações animalescas tiveram, na obra de Augusto dos Anjos, o papel de 

representar, além das temáticas abordadas em cada poema, uma fase o processo evolutivo, 

talvez do próprio homem. O fator que levou o poeta à escolha de tais figuras foi o fato de ele 

não ter encontrado as palavras adequadas para traduzir toda a angústia humana, o que também 

o levou à busca da “costela de prata” do cientificismo. A característica da limitação da 

condição animal também contribui com a escolha de tais figuras, pois representaria também a 

limitação do homem. Com isto, as figurações animalescas acabam por provocar nos leitores a 

reflexão sobre a sua condição, o que resulta na tomada de consciência da realidade que o cerca. 
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