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ACOLHIDA: O PRAZER DE ESTUDAR 

APRESENTAÇÃO DA AULA:

- Conteúdo: PRÉ-MODERNISMO

- Recursos: Mediação Tecnológica

- Atividades em sala: Apresentação discursiva e 

exemplificação com textos 

- Atividades para casa: Conhecer o contexto

- Sistema de avaliação: Interação sobre conteúdo



VERSOS ÍNTIMOS

Vês! Ninguém assistiu ao formidável
Enterro de tua última quimera.
Somente a Ingratidão - esta pantera -
Foi tua companheira inseparável!

Acostuma-te à lama que te espera!
O Homem, que, nesta terra miserável,
Mora, entre feras, sente inevitável
Necessidade de também ser fera.

Toma um fósforo. Acende teu cigarro!
O beijo, amigo, é a véspera do escarro,
A mão que afaga é a mesma que apedreja.

Se a alguém causa inda pena a tua chaga,
Apedreja essa mão vil que te afaga,
Escarra nessa boca que te beija!
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a) Pessimismo extremo, morbidez materialista, uso de terminologia científica.

b) A ideia de que a morte valoriza a vida e visão claramente otimista das relações
humanas.

c) Pessimismo absoluto, visão de mundo niilista, mas demonstra acreditar na
humanidade.

d) A ideia de que a morte anula o sentido da vida, mas demonstra que a traição
valoriza a o universo.

e) Otimismo pela firmeza de caráter do ser humano e a ideia de que a vida é
suprema.

1) O soneto Versos íntimos indica claramente a visão de mundo do
enunciador e o destino a que está sujeita toda a humanidade. É
assim a poesia de Augusto dos Anjos: apresenta um caráter
cientificista/naturalista. De que forma essa afirmação fica evidente
no texto?
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Eu, filho do carbono e do amoníaco,
Monstro de escuridão e rutilância,
Sofro, desde a epigênese da infância,
A influência má dos signos do zodíaco.

Profundissimamente hipocondríaco,
Este ambiente me causa repugnância...
Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia
Que se escapa da boca de um cardíaco.

Já o verme – este operário das ruínas –
Que o sangue podre das carnificinas
Come, e à vida em geral declara guerra,

Anda a espreitar meus olhos para roê-los,
E há de deixar-me apenas os cabelos,
Na frialdade inorgânica da terra!

Psicologia de um vencido
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