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ANÁLISE DO POEMA VERSOS 

ÍNTIMOS

INTRODUÇÃO

O poema Versos Íntimos, de Augusto dos Anjos, é uma obra que faz parte do movimento Pré-Modernista

brasileiro. Uma das principais características dessa poesia é a combinação de elementos tradicionais, próprios

de estilos, desenvolvidos até o século XIX, com elementos que anunciam o modernismo, iniciado no século XX.

Trata-se de um autor de transição, que aborda problemas sociais brasileiros como a desigualdade, conflitos,

pobreza, exclusão social e política.

CONCLUSÃO

Versos Íntimos
Vês! Ninguém assistiu ao formidável (A)

Enterro de tua última quimera. (B)

Somente a Ingratidão - esta pantera – (B)

Foi tua companheira inseparável! (A)

Acostuma-te à lama que te espera! (B)

O Homem, que, nesta terra miserável, (A)

Mora, entre feras, sente inevitável (A)

Necessidade de também ser fera. (B)

Toma um fósforo. Acende teu cigarro! (C)

O beijo, amigo, é a véspera do escarro, (C)

A mão que afaga é a mesma que apedreja. (D)

Se a alguém causa inda pena a tua chaga, (E)

Apedreja essa mão vil que te afaga, (E)

Escarra nessa boca que te beija! (D)

-Augusto dos Anjos

Este é um dos cem melhores poemas brasileiros do

séc. XX.(AMARAL, 2000). Do ponto de vista formal, o

texto se caracteriza como soneto clássico. Os versos

são decassílabos e o esquema rítmico - as rimas - são

regulares (ABBA); (BAAB); (CCD); (EED).

Neste poema há imagens desoladoras, realçando

o aspecto vil e sórdido da condição humana. O

grotesco, a solidão, a animalidade da convivência

social podem ser associados com o Expressionismo

literário através dos elementos explicitados pelo autor.
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O vocabulário escandaliza os leitores habituados

com a elegância parnasiana, os consideram as

expressões deste poema como bizarras e patéticas.

O conteúdo do poema “Versos Íntimos” enfoca a

destruição de sonhos e ideais. Em todos os poemas

de Augustos dos Anjos observa-se as exploração das

relações entre os homens. O título também sugere

um texto subjetivo romântico, sentimental, o que a

leitura efetiva do poema desmente ao expor que se

trata de um texto agressivo, desolador, que chega a

ser grotesco. Podemos pensar que o eu-lírico

está nos advertindo, precavendo-nos contra aquilo

que parece nos ordenar e aconselhar a fazer. O

recurso estilístico utilizado foi a ironia, que permite

essa interpretação justamente porque consiste em

afirmar o contrário do que se pensa.

Este poema faz parte da obra “Eu”, publicada em

1912, único livro do poeta Augusto dos Anjos. Alguns

poemas desta obra são vistos como os mais

estranhos de nossa literatura, pelo vocabulário pouco

comum, repleto de palavras com forte carga

cientificista, além do desespero radical com que

transforma todas as ilusões românticas em fatalidade

e apodrecimento do corpo, expressando a demolição

de valores e sonhos humanos.


