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01. I. Verdadeira: O poema de Augusto dos Anjos é permeado pela angústia trazida pela permanente iminência da morte, em uma 
perspectiva extremamente materialista: a consciência da redução da vida a seu caráter orgânico (o eu poemático diz-se fi lho do carbono 
e do amoníaco), dada pelas Ciências Naturais, pressupõe a ideia de sua fugacidade e da falta de, diante da dor, qualquer perspectiva 
para além da vida repugnante e desesperadora. 

II. Falsa: Augusto dos Anjos situa-se no período literário do Pré-Modernismo. Embora se valha do rigor estilístico formal dos poetas 
parnasianos (soneto decassílabo), o autor não reivindica a poesia fria, objetiva e descritiva desses. Utiliza-se das Ciências modernas 
para falar da angústia subjetiva de uma vida que a própria ciência desfetichiza e revela como de sofrimentos sem sentido.

 III. Falsa: Filho do carbono e do amoníaco é a forma com que Augusto dos Anjos reduz o homem à sua organicidade, à sua materialidade. 
A vida não passaria, pois, de sua natureza bioquímica. Nesse sentido, o autor nega a transcendência da vida pós-morte, sem nada 
após o fi m das reações orgânicas e inorgânicas que a compõem.

Resposta: A

02. O verme não é sinônimo da morte. Ele é concebido como um fator de transformismo por alimentar-se da carne podre dos mortos, 
fazendo-a integrar-se à frialdade inorgânica da terra, onde se transmuda. Para o “fi lho do carbono e do amoníaco”, o que importa é a 
transmudação da matéria. Ele acredita no Evolucionismo panteísta e na unidade das espécies e vê na morte, ou seja, na desintegração 
dos corpos, a transformação da energia. O corpo é que acabava; a alma, não, porque a carne é que é humana. A alma e divina. A 
certeza da perecibilidade da carne é conscientemente notifi cada por Augusto dos Anjos. O espírito funéreo que motiva a sua imaginação 
poética transparece uma mórbida insensibilidade ante a decomposição da matéria. A comparação com o poeta Manuel Bandeira é 
infundada.

 Resposta: A

03. É controversa a classifi cação do poeta Augusto dos Anjos, que oscila entre o Simbolismo, Parnasianismo, Romantismo, Cientifi cismo, 
Modernismo e até mesmo Surrealismo, a partir de aspectos de sua poesia que apontam para as diversas tentativas de enquadramento 
de sua obra. Apesar de trazer consigo características do Parnasianismo e do Simbolismo, não se   enquadra em nenhuma dessas duas 
estéticas pelo fato de trazer aspectos do cotidiano para dentro de sua lírica. Não o cotidiano cosmopolita ou rural, mas o cotidiano da 
decadência, da decomposição, dos vermes, dos cemitérios... Em sua obra, poetizou a anti-idealização da vida. Também não se pode 
considerá-lo poeta modernista, mas precursor das ideias modernistas quando rompeu com a noção de que a poesia só deve expressar 
o que é lírico e agradável. 

 Assim, sua obra é a soma do Realismo, Naturalismo, Parnasianismo, Simbolismo e de outros ismos da segunda metade do século 
XIX e início do século XX. Sua  poesia  expressa a dor de ser dos simbolistas; e o negativismo, os anseios e angústias existenciais dos 
realistas. Sua sensibilidade está toda voltada para a dor universal, além de refl etir a fi losofi a e a ciência do fi nal do século XIX.

 Considerado parnasiano por uns,  em virtude de sua preferência pelo soneto, que executava com perfeição e rigor; e simbolista por 
outros, pela sugestão, pelo pessimismo, pela preocupação com a psiquê e o decadentismo,  nenhuma dessas designações é sufi ciente 
para descrever a generalidade de sua produção, uma vez que  foi o mais sincrético (que reúne várias tendências)  e original de toda a 
poesia brasileira. Daí, seu enquadramento na amplitude do Pré-Modernismo ser o mais compatível com a sua autonomia e genialidade. 

 Resposta: B

04. O vocabulário utilizado por Augusto dos Anjos é tido como de “mau gosto” – “poesia de necrotério” –, contrariando os padrões 
de “bom gosto” vigentes para a camada culta da época. Os textos de João Cabral de Melo Neto usam a produção racional, voltada 
para o universo dos objetos, dos fatos sociais, sem sentimentalismo. Por essas razões, os poetas destacam-se da tradição literária, 
despindo-se de valores considerados tradicionalmente poéticos.

 Resposta: E

05. Atente-se para os textos e as características de cada poeta. No segundo texto, de forma objetiva, João Cabral elogia um objeto e as 
consequências desse objeto. No primeiro texto, Augusto dos Anjos encontra na dor – considerada abstrata – o caminho da lucidez.

 Resposta: C
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