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Introdução
Augusto dos Anjos, a partir das leituras de textos filosóficos e científicos, como os de
Haeckel, Spencer e Darwin, criou uma singular poesia sobre a morte, em que o ceticismo e o
naturalismo mostram-se claramente como conteúdo de sua lírica, que incorpora um
vocabulário cientifico e imagens chocantes, revelando um prazer de desagradar e um forte
apelo ao grotesco, como observamos nos escritos de Alfredo Bosi (1994, p.288). Nesta
pesquisa, pretendemos analisar a poesia de Augusto dos Anjos com foco nos traços de sua
lírica que demonstrem a singularidade de sua escrita quanto ao tema da morte, à sintaxe
criada e à ideia de grotesco inserida na obra Eu.
Objetivo
O objetivo principal desta pesquisa é analisar o efeito singular da escrita do poeta Augusto
dos Anjos em relação ao tema da Morte, a partir da análise das várias camadas
compreensíveis de sua escrita, como: 1) estrutura estilística; 2) estrutura discursiva.
Metodologia
Em relação ao corpus desta pesquisa, utilizaremos como objeto de análise os sonetos
Psicologia de um vencido; O Deus-verme; Vozes da morte; Vozes de um tumulo e Budismo
Moderno, publicados no livro de poesias Eu, de Augusto dos Anjos. Com este corpus,
faremos uma analise à luz da teoria da estilística, segundo Mattoso Câmara, Nilce Sant´Anna
Martins entre outros, e da analise da critica literária.
Resultados
O presente trabalho se encontra em seu início, mais propriamente na análise dos primeiros
poemas selecionados. Os resultados parciais serão apresentados no ENIC.
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